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УДК 347.794/795        Юридичні науки 

 

ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) 

Богославець Н.І. 

здобувач ступеня бакалавр факультету №6 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

Одним з основних транспортних договорів є договір чартеру 

(фрахтування). Даний договір застосовується у морському та повітряному 

перевезенні та регулює відносини як у внутрішньодержавних, так і 

міжнародних транспортних сполученнях. Незважаючи на те, що договір 

чартеру (фрахтування) має довгу історію, на сьогоднішній день існує досить 

багато питань, пов’язаних із його визначенням та правовою природою. 

Відповідно до ч. 1 ст. 912 ЦК України, за договором чартеру 

(фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати другій стороні 

(фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох 

транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, 

пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та 

іншим нормативно-правовим актам.  

Досить схоже визначення закріплене у ст. 203 Кодексу торговельного 

мореплавства України, відповідно до якої за договором чартеру (фрахтування) 

судна на певний час судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) 

надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для 

інших цілей торговельного мореплавства на певний час. Надане 

фрахтувальнику судно може бути укомплектоване екіпажем (тайм-чартер) або 

не споряджене і не укомплектоване екіпажем (бербоут-чартер). Згідно ст. 1 

Повітряного кодексу України, чартерне повітряне перевезення – нерегулярне 

повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру 

(фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за 

плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один 
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або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що 

зазначені фрахтівником. Порядок здійснення чартерних рейсів, а також 

особливості договорів повітряного чартеру (фрахту) встановлено Правилами 

виконання чартерних рейсів, затвердженими Наказом Міністерства транспорту 

України від 18 травня 2001 року № 297. 

Дане визначення знайшло своє відображення й у науковій доктрині. 

О. Г. Калпін визначав чартер як договір морського перевезення вантажу, за 

яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується подати судно до порту 

навантаження, прийняти і перевезти вантаж морем до порту призначення у 

відведених для цієї мети усіх вантажних приміщеннях судна або в їх певній 

частині і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі 

(одержувачеві), а інша сторона (фрахтувальник) зобов’язується забезпечити 

пред’явлення призначеного до перевезення вантажу і сплатити за його 

перевезення встановлену плату (фрахт) [1, с. 10]. 

І. А. Діковська, характеризуючи договір повітряного чартеру у 

міжнародних відносинах, визначає його як угоду, за якою одна сторона 

(фрахтівник) надає іншій стороні (фрахтувальнику) за плату місткість 

повітряного судна з метою виконання повітряного перевезення, якщо 

дотримана хоча б одна з наступних умов: фрахтівник та фрахтувальник є 

громадянами або юридичними особами різних держав; пункт відправлення і 

пункт призначення чартерного перевезення розташовані у різних державах або 

на території однієї держави, але узгоджена зупинка передбачена на території 

іншої держави [2, с. 5]. 

Таким чином, особливістю договору чартеру (фрахтування) є надання 

фрахтувальнику місткості або її частини у судна. Саме за цією ознакою договір 

чартеру (фрахтування) відрізняється від договору перевезення. 

У ч. 2 ст. 912 ЦК України укладення договору чартеру (фрахтування), а 

також форма цього договору встановлюється транспортними кодексами 

(статутами). 
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Договір чартеру (фрахтування) укладається на трьох видах транспорту – 

морському, річковому та повітряному. 

В одній із перших країн тайм-чартер з’явився у Великобританії. В 

англійському праві тайм-чартер визначають як договір, який укладається на 

певний час, за яким фрахтувальник вправі використовувати судно для 

перевезення власних або чужих вантажів, а капітан, призначений судно 

володільцем, повинен видавати коносаменти на прийняті до перевезення 

вантажі [3; с. 6]. У справі «Sea and Land Securities v WilliamDickinson» 1942 р. 

суд зазначив, що сутність тайм-чартеру в його сучасній формі полягає у 

домовленості між судно володільцем і фрахтувальником про те, що протягом 

обумовленого періоду судно володілець надаватиме послуги за посередністю 

його службовців і команди для того, щоб перевезти вантаж, який завантажив на 

його борт фрахтувальник. У цьому нема найму або оренди вказаного судна [4, 

с. 128]. 

Відповідно до загального права Англії та США в основі розмежування 

чартеру і договору перевезення вантажу за коносаментом лежить поділ 

морських перевізників на приватних і загальних. Приватний перевізник (private 

carrier) навіть за наявності на судні вільних приміщень вправі на власний 

розсуд прийняти або відхилити пропозицію про вступ до договору 

фрахтування, який оформлюється чартером. Загальний перевізник (common 

carrier) зобов’язаний прийняти вантаж від будь-якої особи, яка бажає укласти 

договір перевезення, за умови, що на судні є місце для розміщення вантажу. 

Договір про перевезення, який укладається з загальним перевізником, є 

договором морського перевезення за коносаментом [1; с. 21]. 

Визначення тайм-чартеру закріплене у §557 Німецького торгового 

уложення. За договором тайм-чартеру фрахтівник зобов’язується перед 

фрахтувальником надати йому на певний час визначене морське судно та 

послуги екіпажу для перевезення вантажів або пасажирів або для інших 

обумовлених цілей [5]. 
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У Комерційному кодексі Іспанії також існує поняття договору тайм-

чартеру, який визначається як договір, за яким судноволоділець або судоходна 

компанія, зберігаючи своє володіння судном, зобов’язується за обумовлену 

суму (фрахт) надати фрахтувальникові судна у користування на певний строк 

(день, місяць або рік (ст. 934) [6]. 

Відповідно до ст. 6.810. Цивільного кодексу Республіки Литва, чартер-

парти (чартер) – це договір, за яким одна сторона (власник) зобов’язується 

надати іншій стороні (фрахтувальнику) за винагороду транспортний засіб або 

його частину для перевезення вантажу, пасажирів або багажу [7]. 

Відтак, можна зробити висновок, що поняття договору чартеру 

(фрахтування) склалося як на рівні міжнародних приватних відносин, так і на 

рівні національних законодавств провідних держав. Безумовно, розуміння 

природи договору чартеру (фрахтування) у кожній окремій країні може 

відрізнятися залежно від ступеня розвитку окремих видів транспорту, 

історичних факторів, особливостей правової системи, що однак не виключає 

можливості певної уніфікації норм права з урахуванням процесів світової 

глобалізації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Бондар Д.В. 

студентка обліково-фінансового факультету 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічно університету 

м. Вінниця, Україна 

 

Певний час існувало уявлення, що “природа – храм, а людина в ньому – 

господар”, що людина має необмежені права й можливості перебудовувати 

природу. Але постійно зростаючі потреби суспільства не відповідають 

обмеженим можливостям біосфери. Головними природними ресурсами 

виступають земля, повітря, океани, річки, озера, підземні води, рослини, 

тварини, мікроорганізми, корисні копалини. 

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право 

набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою 

виключно відповідно до закону. Суб'єкти господарювання використовують у 

своїй господарській діяльності природні ресурси в режимі спеціального 
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природокористування відповідно до законів, у тому числі на правах власності 

та правах користування (оренди земель, вод, лісів, надр тощо), а також 

використання їх як сировини виробничого призначення. Із прийняттям Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища" законодавчо 

визначено дві основні форми використання природних ресурсів: а) на праві 

власності; б) на праві постійного і тимчасового природокористування. 

Господарський Кодекс України у главі 15 визначає порядок використання 

природних ресурсів у сфері господарювання, а Цивільний Кодекс (ч. 2 ст. 13) 

закріплює обов'язок учасників цивільних відносин при здійсненні цивільних 

прав утримуватися від дій, які могли б завдати шкоди довкіллю, та (ст. 373) 

регулює питання щодо майнових прав на землю, у тому числі (статті 373-385) 

щодо права власності на землю, права користування (статті 407-412) земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб, а також (статті 413-417) для 

забудови.  

Природні ресурси як об'єкти правовідносин становлять особливу 

категорію об'єктів, що і обумовлює специфічність їх правового режиму. По-

перше, природні ресурси виконують життєзабезпечувальні функції - 

фізіологічне існування людини унеможливлюється за відсутності будь-якого 

природного ресурсу. По-друге, фактичне панування людини над природним 

ресурсом як форма реалізації прав володільця є відносною. По-третє, щодо 

природного ресурсу вартісна його оцінка як матеріального об'єкта має 

конкретно історичний характер. Такі особливості обумовлюють і специфіку 

правового режиму природних ресурсів - регулювання їх використання, 

відтворення та охорони забезпечується вимогами як публічного, так і 

приватного права, що відображено у спеціальному еколого-правовому 

регулюванні правових засад природокористування. 

Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право: 

експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів; 

використовувати для господарських потреб в установленому законодавством 

порядку корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що 
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знаходяться на наданій йому земельній ділянці; одержувати доходи від 

результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних 

ресурсів; одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для 

реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони 

природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при 

здійсненні зазначених заходів; вимагати компенсації шкоди, завданої належним 

йому природним ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у 

здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних 

ресурсів. 

Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, 

зобов'язаний: використовувати природні ресурси відповідно до цільового 

призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у 

господарській діяльності; ефективно і економно використовувати природні 

ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності; 

здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, 

забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати 

зниження їх якості у процесі господарювання; своєчасно вносити відповідну 

плату за використання природних ресурсів; здійснювати господарську 

діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних 

ресурсів; відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним 

користувачам природних ресурсів. Законом можуть бути визначені й інші 

обов'язки суб'єкта господарювання щодо використання природних ресурсів у 

господарській діяльності. 

Облік кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, 

обсягів, характеру та режимів їх використання, їх економічна та інша вартісна 

оцінка здійснюються у формі ведення кадастрів природних ресурсів. Державні 

кадастри природних ресурсів – це екологічно і юридичне значимі документи, 

що містять сукупність необхідних, достовірних і об'єктивних відомостей про 

кількісний і якісний стан природних ресурсів, реєстрацію власників і 



12 
 

користувачів природних ресурсів, дані про природні, екологічні та юридичні 

властивості природних ресурсів. 

Досліджуючи це питання можна зробити такі висновки, що на природні 

умови і природні ресурси України великий вплив мала і має господарська 

діяльність. Геоекологічна ситуація в Україні оцінюється як кризова, що є 

наслідком тривалого нераціонального природокористування. Природні умови і 

природні ресурси України змінюються під впливом різних видів 

природокористування: агропромислового, особливо землеробського, 

промислового, гірничодобувного, містобудівного, водогосподарського і 

гідротехнічного, лісопромислового, рекреаційного, природоохоронного. 

Людина намагається поліпшити навколишнє середовище. Для цього вона 

заліснює еродовані землі, гірські схили, піщані площі, створює насадження 

вздовж доріг і каналів, навколо населених пунктів. Але цього замало, рахуючи 

кількість природних ресурсів, які вона взяла.  
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Міжнародне податкове право – одна із найбільш динамічних сфер 

сучасної правової науки, яка охоплює як економіку та бухгалтерський облік, 

так і державне регулювання та політику, і звичайно ж, міжнародні відносини та 

інтереси бізнесу. В еру глобалізації та інформаційних технологій податкове 

право набуло чимало складностей у застосуванні, а тому викликало безліч 

актуальних питань, зокрема, уникнення подвійного оподаткування.  

Теорія та практика міжнародного оподаткування має давню історію. Так, 

І.А. Хаванова в своїй монографії згадує події 1872 року, коли Великобританія 

та Швейцарія підписали договір про уникнення подвійного оподаткування, 

який стосувався податку на спадщину [1]. В літературі зазначений договір 

оцінюється як одна із перших домовленостей, що стосувалася подвійного 

оподаткування. За часів СССР, незважаючи на досить обмежену ринкову 

економіку, було укладено чимало угод, які стосувалися подвійного 

оподаткування. Загалом цей період характеризувався доволі непослідовною 

правозастосовною та судовою практикою. В сучасному світі важливим у цій 

сфері є саме застосування міжнародної практики та уніфікації нормативних 

положень. Порядок усунення подвійного оподаткування відповідно до типових 

конвенцій ОЕСР, США й ООН базується на двох основних принципах. Перший 

стосується розмежування податкової юрисдикції по певних доходах між 

договірними державами, а другий - недопущення необмеженого оподаткування 

того самого доходу в обох договірних державах. Для цілей дотримання другого 

принципу Типовою конвенцією ОЕСР розроблено два основних методи 

усунення подвійного оподаткування. Кожну з них або їх комбінацію держави 

можуть обрати при укладанні податкової угоди (податкове звільнення й метод 

податкового кредиту), також застосовуються зниження ставок податку для 
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доходів з іноземних джерел і різні види податкових пільг (інвестиційні кредити, 

відрахування й неоподатковувані резерви) [2]. 

Застосування методу «податкового кредиту» відмежовує державу від 

податків, що стягують за кордоном. Платники податків держав із більш 

високими податковими ставками, що отримують доходи з держав з низькими 

податковими ставками, будуть сплачувати у своїй державі тільки суму 

перевищення податків своєї держави над податками іншої держави. Якщо ж 

доходи платників за кордоном оподатковуються за більш високими ставками, то 

будь-яке відшкодування для них не передбачається. Застосування методу 

«податкового кредиту» означає, що держава дотримується нейтралітету стосовно 

капіталовкладень своїх громадян і компаній за кордоном. 

У цілому податкові угоди встановлюють триступінчасту систему 

усунення подвійного оподаткування. На першому етапі усувається подвійне 

оподаткування, виходячи з розходжень між правилами резидентства й 

джерелами доходу, застосовуваними в державах-партнерах за рахунок 

виключного права однієї зі сторін на оподаткування кожного конкретного виду 

доходу. На другому етапі усувається подвійне оподаткування, «що 

залишилося» після усунення колізій між правилами резидентства й джерела 

доходу, за рахунок внутрішніх норм. Метою податкової угоди при цьому було 

приведення внутрішніх норм у відповідність або встановлення в договорі 

нового режиму усунення подвійного оподаткування [3]. 

Новим етапом у боротьбі з проблемою подвійного оподаткування стало 

прийняття Плану дій BEPS (Base erosion and Profit Shifting – розмивання 

оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування) [4]. З 1 січня 

2017 року Україна також приєдналася до Програми розширеного 

співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) та взяла на себе зобов’язання імплементувати так званий Мінімальний 

стандарт Плану дій BEPS  – обов’язкові чотири заходи із п’ятнадцяти 

запропонованих. Мінімальний стандарт включає обов’язкову реалізацію 

наступних заходів: шкідливі податкові практики або шкідливі пільгові режими 
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– Крок 5 Плану дій BEPS; удосконалення чинних угод про уникнення 

подвійного оподаткування шляхом включення до них запропонованих правил 

запобігання зловживанню угодою - Крок 6 Плану дій BEPS; удосконалення 

чинних національних правових норм стосовно документації з трансфертного 

ціноутворення та майбутнього обміну інформацією – Крок 13 Плану дій BEPS; 

удосконалення чинних угод про уникнення подвійного оподаткування шляхом 

підвищення ефективності механізмів вирішення спорів - Крок 14 Плану дій 

BEPS.  

Ціллю цих правил є: запобігти створенню штучних структур (схем) із 

метою використання переваг, що надаються угодами про уникнення подвійного 

оподаткування; запровадити додаткові вимоги до діючих договорів із 

уникнення подвійного оподаткування країн, які мають право на використання 

угоди. Такі вимоги мають на меті дискваліфікувати компанії - посередники, які 

фактично не ведуть діяльність у відповідній країні, і створені лише для 

використання переваг, що надаються угодою про усунення подвійного 

оподаткування. Для прискорення внесення змін до міжнародних угод, Україна 

має приймати участь в узгодженні багатосторонньої угоди, укладання якої 

передбачене Дією 15 Плану BEPS. 

Враховуючи, що процес внесення змін до діючих договорів із уникнення 

подвійного оподаткування (навіть у разі узгодження таких змін на 

міжнародному рівні) може зайняти декілька років, на наш погляд, доцільно 

запровадити відповідні правила безпосередньо у Податковому кодексі. 

Відповідно до міжнародної практики, правила про неправомірне застосування 

угод та уникнення податкових обов’язків можуть бути передбачені 

безпосередньо в національному законодавстві без внесення відповідних змін до 

міжнародних договорів. Так, як зазначено в п. 10 Коментарів до Статті 1 

Модельної Конвенції ОЕСР зміни до ПКУ щодо застосування міжнародного 

договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування 

пониженої ставки податку не дозволятиметься у випадку, якщо:отримання 

такого звільнення (застосування пониженої ставки податку) було головною 
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метою сторін; операція не має ділової мети/належного економічного змісту, або 

сутність відносин між сторонами не відповідає умовам формально укладених 

договорів; нерезидент – отримувач доходу не має необхідних економічних 

ресурсів для здійснення операції (власного офісу, штату співробітників, 

основних фондів, IT систем, інших необхідних ресурсів). 

Пунктом 3.2 ст. 3 Податкового кодексу України встановлено: «Якщо 

міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші правила, ніж тi, що передбачені цим 

Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору». Порядок 

застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування 

також встановлюється ПКУ. Так, Угода між Україною і ФРН про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно податків на дохід та майно ратифікована 

Законом України від 22.11.1995р. № 449/95-ВР (далі по тексту - Угода). Отже, 

резиденти ФРН для здійснення діяльності в Україні повинні керуватись 

нормами та визначеннями, які встановлені міжнародними договорами, а саме 

Угодою між Україною та ФРН про уникнення подвійного оподаткування, та 

Податковим кодексом України. Так, підпунктом 14.1.193 п. 14.1 ст.14 

Податкового кодексу постійне представництво розглядається як постійне місце 

діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська 

діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; 

фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; 

шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку 

природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки 

товарів, сервер. Також, слід зазначити, що З метою оподаткування термін 

"постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, 

складальний або монтажний об’єкт. В свою чергу, відповідно до Угоди 

визначення постійного представництва для платника пов’язане з постійним 

місцем діяльності, через яке повністю або частково здійснюється комерційна 

діяльність підприємства. Що ж стосується будівельного  майданчика або 
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монтажного чи складального об'єкта, то вони є постійними представниками 

лише в тому разі,  якщо  вони  існують більше дванадцяти місяців. 

Таким чином, аналіз п. 14.1.193 ст. 14  ПКУ та Угоди щодо визначення 

терміну постійного представництва призводе до висновку, що норма, викладена 

в абзаці другому п. 14.1 193 ПКУ відповідає нормі Угоди між Україною і ФРН 

про уникнення подвійного оподаткування тільки в тій частині, в якій йде мова 

про «Будівельний майданчик або монтажний чи складальний об’єкт». Далі 

норми ПКУ та Угоди суттєво різняться одна від одної: Угода визначає 

будівельний майданчик або монтажний чи складальний об’єкт постійним 

представництвом лише у тому разі, якщо вони існують більше дванадцяти 

місяців» (а не шести як зазначено в ПКУ), а такі критерії як пов’язана з 

будівельними майданчиками, будівельними, складальними або монтажними 

об’єктами наглядова діяльність; надання консультаційних послуг та інше, що 

містяться в абзаці другому п. 14.1 193 ст.14 Податкового кодексу, в Угоді 

відсутні. Отже, Угода взагалі не містить будь-яких встановлених обмежень 

щодо наглядових та консультаційних послуг та строків їх надання, наявність 

або перевищення яких є ознакою постійного представництва в розумінні ПКУ. 

Як правило, Угоди про уникнення подвійного оподаткування містять практично 

однакові визначення понять та умови щодо уникнення подвійного 

оподаткування. Положення ПКУ щодо визначення постійного представництва 

виписані майже ідентично цим угодам, тому встановлення в Податковому 

кодексі додаткових обмежень для будівельних майданчиків, тривалості надання 

послуг в шість місяців та інші обмеження є обов’язковими для застосовування 

тими нерезидентами, з країнами резиденції яких не укладені угоди про 

уникнення подвійного оподаткування, або з тими нерезидентами, угоди з якими 

містять обмеження в тривалості надання послуг та будівельних майданчиків, 

ідентичні тим, що містяться в п. 14.1.193 ПКУ ст. 14. 

Отже, усунення подвійного оподаткування є необхідним для існування 

податкових відносин. Так, методи уникнення подвійного оподаткування є 

самостійним, ефективним інститутом податково-правового регулювання, які 
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застосовуються на підставі міжнародних угод про уникнення подвійного 

оподаткування і національного законодавства держави. На сьогодні,  досить 

актуальним узгодження міжнародної правозастосовної практики та уніфікації 

норм, що стосуються проблеми подвійного оподаткування.  
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Питання протидії домашньому насильству є актуальним питанням 

сьогодення. Загальновизнаним фактом є те, що насильство в суспільстві тісно 

пов'язане з домашнім насильством. Оскільки саме прояви  насильства є 

причиною розпаду тисяч українських сімей. На жаль, насильство у родинах 

залишається і досі великою бідою українського суспільства. Вчинення 

насильства у сім’ї перестає бути лише одним із видів порушення прав людини 

— воно стає порушенням основоположного права людини, права на життя. 

Дослідженням цих питань активно займалися М.Г. Заславська у праці 

«Питання кримінально-правового захисту від насильства в сім’ї », О.Л. Беспаль 

у праці «Злочини, учинені у сфері сімейних відносин: особливості окремих 

понять»,  А.К. Виноградов у праці «Поняття та види насильства в сім’ї в 

Україні » та ряд інших. 

12 січня 2018 року набули чинності зміни до статті 67 Кримінального 

кодексу України щодо обставин, які обтяжують покарання. Відповідні зміни 

внесено Законом  № 2227-VIII "Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" [1]. 

Зокрема, перелік цих обставин доповнено новим пунктом. Так, відтепер 

вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з 

якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах 

вважається обтяжувальною обставиною при призначенні покарання. 

Під домашнім насильством як кримінальним правопорушенням 

розуміється умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або 

економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої 

особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів 

здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи. 
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З 11 січня 2019 року набуде чинності решта змін, запроваджених цим 

Законом. Зокрема, Кримінальний кодекс України доповнено статтею 126-1, 

якою передбачено кримінальну відповідальність за вчинення домашнього 

насильства. 

Загальну частину Кримінального кодексу України доповнено новим 

розділом «Обмежувальні заходи», що можуть застосовуватися судом в 

інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, до 

осіб, які вчинили домашнє насильство одночасно з призначенням покарання, не 

пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням від кримінальної 

відповідальності чи покарання. 

Так, суд може застосувати до такої особи один або декілька 

обмежувальних заходів, покладаючи такі обов’язки, як: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка 

постраждала від домашнього насильства; 

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство 

вчинено стосовно дитини або у її присутності; 

3) заборона 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; 

4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка 

постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку 

чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; 

5) направлення для проходження програми для кривдників або 

пробаційної програми [2]. 

Таким чином, враховуючи викладене, необхідно розуміти, що питання 

домашнього насильства на даний час надзвичайно важлива насамперед тому, 

що сім’я є основою суспільства. Тому вона має перебувати під особливим 

захистом держави. Адже не викликає жодних заперечень той факт, що 

насильство й жорстокість у сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в ній, а 
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й становлять одну з передумов виникнення злочинності в суспільстві загалом та 

є джерелом формування злочинної особистості, зокрема. Вдосконалення 

правової оцінки насильства в сім’ї багато в чому залежить від усвідомлення 

громадськістю та самими потерпілими того, що насильство в сім’ї є злочином, з 

яким слід боротися для повноцінного нормального життя. 
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На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, електронні гроші вже 

не можна назвати чимось новим. Дане явище існує в світі вже понад тридцять 

років. Хоча наша держава немає такого досвіду у цій сфері, застосування 

електронних грошей в Україні з кожним днем набуває дедалі більшого 

поширення. Вони є популярним, доступним і зручним засобом платежу. А таке 

їх поширення, прямо пропорційно, призводить до поширення випадків 

злочинних посягань на електронні гроші. 

І тут постає цікаве питання: чи можуть електронні гроші бути предметом 

злочинів проти власності? Дослідженням даного питання займалися Н. О. 

Антонюк, О. І. Бойцов, М. П. Бікмурзін, Н. В. Вишнякова, Б. В. Волженкін, Н. 

О. Лопашенко, П. В. Олійник, О. В. Хабаров та інші. Однак, єдиного наукового 

підходу до цієї проблеми так і не знайдено.  

Для того, щоб визначити, чи можуть електронні грошові кошти виступати 

предметом злочинів проти власності, необхідно з’ясувати юридичну природу 

цього інструменту. Так, для початку, слід звернутися до чинних законодавчих 

визначень цього терміну. Пунктом  15.1 статті  15 Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні» електронні гроші визначено як 

одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як 

засіб платежу особами іншими, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 

зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. 

Пунктом 1.3 Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 р. № 

481, електронні гроші трактуються як одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, 

особами і є грошовим зобов’язанням емітента. Так друге поняття - є дещо 

звуженим щодо форм виконання зобов’язання. 

На міжнародному рівні, досить вичерпне поняття закріплено в Директиві 

Європейського парламенту і Ради ЄС 2000/46/ЕС від 18 вересня 2000 р. «Про 

започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних 

грошей та пруденційний нагляд за ними», яка закріплює, що електронні гроші 
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можуть розглядатися як електронний замінник монет і банкнот, який 

зберігається на електронному пристрої, наприклад, на чіп-картці або у пам’яті 

комп’ютера, і який в основному призначений для здійснення електронних 

банківських платежів обмеженими сумами. Це визначення дає змогу трактувати 

електронні гроші, як особливий вид безготівкових грошових коштів. 

Для більш чіткого розуміння природи електронних грошей слід 

звернутися до аналізу норм Цивільного Кодексу України(далі ЦКУ). Аналіз 

статейного матеріалу дає змогу зробити висновок, що гроші визначаються 

різновидом майна. А під майном, згідно  статті 190 ЦКУ, як особливим 

об’єктом цивільних прав та обов’язків розуміють окрему річ, сукупність речей, 

а також майнові права та обов’язки.    Стаття 192 ЦКУ під назвою «Гроші 

(грошові кошти)», не диференціюючи останні на готівкові і безготівкові, 

розміщена у межах глави 13 «Річ. Майно» розділу III «Об’єкти цивільних 

прав». Таким чином очевидно, що Цивільним Кодексом України, гроші 

зараховуються  до майна, незалежно від їх готівкової чи безготівкової форми. 

Виходячи з вищесказаного, варто зазначити, що наразі можна виокремити 

три основні концепції щодо розуміння правової природи безготівкових грошей: 

1) безготівкові гроші – це особлива форма грошей, що має речово-правову 

природу; 2) безготівкові гроші є правом вимоги клієнта до банку, яке має 

зобов’язальний характер ; 3) безготівкові гроші мають змішану, речово-

зобов’язальну природу. 

Звичайно, відсутність єдиної позиції щодо розуміння правової природи 

безготівкових грошей не може не ускладнювати питання кваліфікації 

незаконного заволодіння такими коштами. Наукова доктрина кримінального 

права виробила різні думки щодо цих підходів. Однак, на мою думку, 

найоптимальніше розглядати електронні гроші через призму речово-

зобов’язальної  природи. Адже вони є фікцією речі, яка має зобов’язальну 

природу, тому для зручності кваліфікації цілком можливо застосовувати до 

безготівкових грошей режим речового права, визнаючи їх майном.  Із таким 

підходом погоджуються і значна кількість цивілістів, адже, як відомо, майно – 
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це хоч поняття і міжгалузеве, але воно є однією із визначальних цивілістичних 

категорій. 

Якщо звернутися до судової практики, то там також склалася тенденція 

до визнання електронних грошей предметом злочинів проти власності в аспекті 

речово-зобов’язальної концепції. 

Н.В. Вишнякова у своїх працях пропонує два варіанти по вирішенню 

питання по розгляду безготівкових грошей як предмету злочинів проти 

власності: 1) визнавати готівкові і безготівкові гроші майном, що належить 

особі на праві власності; 2) визнавати готівкові гроші речами, а безготівкові – 

правом вимоги, що входять до складу майна, що належить особі на праві 

власності.   

У свою чергу аналіз низки рішень Європейського суду з прав людини, дає 

змогу підкреслити тенденцію до визнання безготівкових грошей – майном,  що 

перебувають у власності особи. Зокрема, для прикладу, слід звернутися до 

таких рішень Європейського суду з прав людини: "З питання прийнятності 

скарги N 74694/01" Любов Миколаївни Кривоногови проти Російської 

Федерації "" від 1 квітня 2004 року; "Джеліч проти Боснії та Герцеговини" 

справа N 41183/02. В цих рішення прослідковується подібне судження: 

«розкрадання безготівкових грошових коштів є не придбання права на майно, а 

розкрадання чужого майна». Тобто, безготівкові гроші розглядаються як майно. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, перш за все, слід підкреслити, що 

електронні гроші можна віднести до особливого роду безготівкових грошових 

коштів, а отже, вони можуть виступати предметом злочинів проти власності. 

Наступне, що варто зазначити, це те, що цивільно-правова категорія «майно» - 

охоплює і безготівкові кошти, які в свою чергу включають поняття 

електронних коштів. Із цього випливає, що не має нагальної потреби 

закріплювати в Кримінальному Кодексі України низку понять, таких як  

електронні гроші та безготівкові кошти. В аспекті визнання електронних 

грошей  предметом злочинів проти власності, конструктивним слід визнати 

компромісний підхід, відповідно до якого електронні гроші мають змішану 



25 
 

(речово-зобов’язальну) природу.  Тому, на мою думку, з існуючих наразі 

позицій по даному питанню, найоптимальнішою є концепція відповідно до якої 

грошові кошти, при кваліфікації злочинів проти власності, слід охоплювати 

поняттям майно, незалежно від форми їх вираження (готівкова чи безготівкова). 

____________________________________________________________________  

УДК 341.1         Юридичні науки 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС І ВПЛИВ РІШЕНЬ  

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЄС 

Воробйов В.Д., 

студент юридичного факультету 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: зав. каф. європейського 

та міжнародного права юридичного 

факультету ДНУ ім. О. Гончара 

Бережна К.В. 

Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин в 

усіх сферах суспільного життя, як в економічній, політичній, соціальній, 

духовній сферах, так і в сферах національної безпеки, війни та благодійності. Їх 

значення як інституційних одиниць міжнародного права дедалі зростає.  

Сьогодні практично всі держави світу – від найпотужніших до невеликих 

і таких, економічний рівень яких ще невисокий, — сполучаються у світовій 

мережі міжнародних організацій. Процес глобалізації, що невпинно 

поширюється й охоплює практично усі сфери суспільної діяльності, створює 

умови для формування наднаціональних структур регулювання широкого кола 

суспільних відносин, і міжнародні організації є найактивнішим інструментом 

такого регулювання. Така ж сама ситуація відбувається й щодо держав-

учасниць ЄС. 
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Актуальність висвітлення цих питань додатково підсилюється й сучасною 

практичною діяльністю України в міжнародних організаціях і перспективами її 

залучення до широкого кола співтовариств. Співробітництво з такими 

організаціями, як Міжнародний валютний фонд, Світовий Банк, Світова 

організація торгівлі, Європейський Союз має для нашої країни першочергове 

значення, оскільки від їх позицій багато в чому залежать сучасний стан і 

перспективи розвитку української державності.  

Україна є членом багатьох міждержавних організацій, причому вона 

входить до більшості найавторитетніших глобальних організацій. Назавжди в 

історії України залишиться той факт, що вона була серед засновників 

Організації Об’єднаних Націй. Свої взаємовідносини з міжнародними 

організаціями наша країна прагне будувати на принципах рівноправності, 

справедливості, демократичності і дотримання національних інтересів [1, с. 14]. 

Крім того, наша держава прагне вступити до ЄС, активно бере участь у 

міжнародній діяльності, виступає суб’єктом міжнародного права, що в цілому 

обумовлює важливість розгляду правового статусу і впливу рішень 

міжнародних організацій в ЄС. 

Слід зауважити, що за останні роки ЄС за допомогою міжнародних 

організацій здійснив понад двадцяти цивільних місій і військових операцій на 

трьох континентах, розгорнутих у відповідь на кризи, зокрема брав участь у 

відновленні після цунамі в Індонезії, захисті біженців у Чаді, боротьбі з 

піратством біля берегів Сомалі [2, с. 3]. Таким чином, роль ЄС в рамках 

забезпечення глобальної стабільності розширюється, оскільки країни ЄС все 

частіше укладають колективні рішення із зовнішньої політики, економічних та 

культурних питань, військових справ та ін. На особливу увагу заслуговують 

також й екологічні питання, що регулюються міжнародними організаціями у 

ЄС. 

Міждержавне утворення ЄС з економічної, торговельної і фінансової 

точок зору ― робить його провідною силою у світі. Це найбільший у світі 

трейдер, з другою у світі валютою. ЄС підтримує партнерські відносини з усіма 
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ключовими світовими гравцями ― у тому числі новими, в кожного з яких є 

інтереси та власне бачення розвитку сучасної міжнародної політики. З боку ЄС 

є прагнення до того, щоб в партнерських відносинах, побудованих на взаємних 

інтересах і вигодах, сторони мали не тільки права, але і виконували обов'язки 

[3, с. 110]. 

Європейський Союз проводить регулярні зустрічі на вищому рівні з 

США, Японією, Канадою, Росією, Індією та Китаєм. Його відносини з цими та 

іншими країнами розвиваються у багатьох галузях, у тому числі в рамках 

освіти, охорони довкілля, безпеки і оборони, боротьби з міжнародним 

тероризмом, злочинністю та захистом прав людини. 

ЄС прагне до створення ефективного і збалансованого співробітництва з 

США, як одним з базових міжнародних партнерів. Вони співпрацюють на 

різних рівнях:- трансатлантична Економічна Рада спрямовує свої зусилля на 

зміцнення економічних зв'язків; - рамкова угода щодо співпраці з врегулювання 

криз дозволяє ЄС і США тісніше працювати разом, наприклад, в Косово і 

Демократичній Республіці Конго та в рамках інших місій СЗПБ; - існує тісна 

співпраця в галузі зміни клімату та задля досягнення покращення в світовій 

банківській системі. Щодо відносин з Росією, то вони розвиваються в рамках 

таких важливих напрямків міжнародного співробітництва як: - 

енергопостачання; - інвестиції та інновації; - питання безпеки, у тому числі 

проблема заморожених конфліктів, боротьба з тероризмом і організованою 

злочинністю; - екологічні питання, включаючи зміну клімату [4-5]. 

ЄС також активізує відносини з регіональними групами, особливо в Азії 

та Латинській Америці. В цьому плані ЄС створив розширене партнерство ― 

угоди, в рамках яких має бути досягнутий баланс економічних, політичних, 

соціальних і культурних відносин [9, с. 12]. 

Таким чином, рішення міжнародних організацій в ЄС мають значний 

вплив для подальшого розвитку ЄС, роль якого в рамках забезпечення 

глобальної стабільності розширюється, оскільки країни ЄС все частіше 

укладають колективні рішення із зовнішньої політики, , економічних, 
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екологічних та культурних питань, військових справ та ін. Слід констатувати, 

що в Європейському Союзі втілений особливий тип «м'якого політичного 

управління» з опорою не на силові, а на економічні важелі. Діючи у дусі цієї 

логіки, країни ЄС розробляють варіант забезпечення безпеки на основі «м'якої 

потужності», роблячи свій посильний внесок у стабілізацію світової системи. 

Європейський Союз набув репутацію суб'єкта, що уникає використання 

військової сили, підтримує міжнародні інститути і сприяє підвищенню 

культури міжнародних відносин. Він прагне виступати в ролі «регіонального 

миротворця», економічними методами сприяє підйому суміжних країн, 

попереджаючи таким чином конфлікти і погрози у сфері безпеки. 
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Національна академія служби безпеки України, 

м. Київ, Україна 

Загальновизнано, що інформаційна безпека на рубежі третього 

тисячоліття виходить на перше місце в системі національної безпеки. 

Оскільки всяка політика в правовій державі повинна будуватися на основі 

права, вкрай важливо визначити такі правові основи. Поки що можна 

констатувати, що розвиток суспільних відносин у цій сфері істотно випереджає 

розвиток права з цих питань. 

Сьогодні склалися дві тенденції в органах державної влади у визначенні 

поняття і структури інформаційної безпеки. Представники гуманітарного 

напряму пов'язують інформаційну безпеку тільки з інститутом таємниці. 

Представники силових структур пропонують поширити сферу інформаційної 

безпеки практично на всі питання і відносини в інформаційній сфері, по суті, 

ототожнюючи інформаційну безпеку з інформаційною сферою. Істина, як 

завжди, лежить посередині. 
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На сьогоднішній день у зв'язку з розвитком ринкових відносин зросла 

кількість банківських операцій. Відносини між клієнтом та обслуговуючою 

його кредитною організацією спочатку, в силу специфіки банківської 

діяльності, носять довірчий характер: клієнт не тільки довіряє кредитній 

організації свої грошові кошти, але і потенційно допускає її до інформації про 

свій фінансовий стан. Тому правовий захист та охорона банківської таємниці 

має важливе значення, оскільки розголошення відомостей, що охороняються 

банківською таємницею, може негативно вплинути на безпеку чи репутацію 

особи, що має банківський вклад або рахунок [10, c. 11]. 

Зроблені раніше спроби розгляду правових аспектів банківської таємниці 

на монографічному рівні не вирішили всіх проблем даного правового інституту. 

Віддаючи належне проведеним дослідженням, які зберігають свою актуальність 

і наукову значущість, слід зазначити, що в них були порушені лише окремі 

теоретичні та дискусійні питання, пов'язані з банківською таємницею. У різний 

час свій внесок в розробку цієї проблеми внесли В. А. Бєлов, М. В. Гвірцман, Я. 

Л. Гейвандов, Л. Р. Єфімова, А. Ф. Жигалов, С. М. Жуков, С. Карчевський, Є. І. 

Корнах, В. Н. Лопатин, Л. А. Новосьолова, A. M. Плєшаков, П. І. Седугін, СВ. 

Сарбаш, А. А. Фатьянов, P. O. Халфіна, С. Чубаров та інші. Більшість сучасних 

вчених, наприклад, А. Ю. Вікулін, К. А. Маркелова, О. М. Олійник, в своїх 

наукових дослідженнях роблять основний акцент на вивчення банківської 

таємниці в сфері банківських, фінансових і податкових правовідносин. Однак 

сутність правового поняття «банківська таємниця» спочатку має цивільно-

правову природу. Про це свідчить, насамперед, те, що банківська таємниця як 

один із видів інформації є об'єктом цивільних прав, а правовідносини, що 

складаються з приводу банківської таємниці, виникають з моменту укладення 

певного цивільно-правового договору про надання банківських послуг. 

Цивільно-правовий початок банківської таємниці також підтверджується тим, 

що відповідна дефініція закріплена в нормах Цивільного кодексу України. 

Актуальність системного дослідження банківської таємниці як об'єкта 

правового регулювання зумовлена наступними положеннями. По-перше, 
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необхідністю всебічного теоретичного вивчення даної проблеми з урахуванням 

нової правової та економічної ситуації в Україні. По-друге, відсутністю в науці 

єдиної думки з приводу визначення банківської таємниці і вхідних у її зміст 

відомостей. По-третє, невизначеністю співвідношення правового режиму 

банківської таємниці з правовим регулюванням комерційної, службової, 

професійної та інших видів таємниць. По-четверте, потребою в розробці 

рекомендацій щодо застосування заходів цивільно-правової відповідальності за 

незаконне розголошення банківської таємниці. По-п'яте, практичними 

проблемами доступу і забезпечення збереження банківської таємниці в ході 

професійної діяльності оперативних підрозділів, органів попереднього 

розслідування, прокуратури і суду. 

Особливо слід зазначити недосконалість чинного правового інституту 

банківської таємниці. Вхідні в нього нормативно-правові акти різних галузей 

права відрізняються складністю і недостатнім рівнем систематизації. Більш 

того, в них є суттєві протиріччя навіть у визначенні правового обсягу і змісту 

банківської таємниці. 

Банківський сектор є одним із головних у структурі національного 

господарства України, основним джерелом інвестування фінансових ресурсів в 

економіку країни [1, c. 20].  

Банківська таємниця - це конфіденційна інформація, розголошення якої 

завдає шкоди відвідувачам і партнерам кредитної організації, власне 

виливається у втраті їх довіри, а значить, псує ринкові позиції банку. 

До банківської таємниці належать: відомості про рахунки, внески, 

операції, особистості відвідувачів, кореспондентів та осіб, згаданих у договорі з 

банком. Банківська таємниця є надзвичайно важливим елементом відносин у 

банківській практиці. Закріплений законом обов'язок банку щодо збереження 

таємниці, на думку різних науковців, заслуговує на особливу увагу. Усі без 

винятку кредитні інституції (банки) зобов'язані зберігати таємницю. Ця засада 

означає, що вони не повинні допускати виходу назовні відомостей про своїх 

клієнтів [3, c. 27].  
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Відповідальність збереження банківської таємниці покладено законом на 

всіх службовців банків самостійно від їх посади. Інколи банк в особистих 

локальних актах в добавок застерігає про ці повинності особистих працівників. 

Банківська таємниця за своєю суттю інформація, причому інформація з 

обмеженим доступом. Іншими словами, на даний вид інформації поширюються 

всі ознаки правового режиму інформації з обмеженим доступом. 

Банківська таємниця являє собою особливий режим інформації з  

обмеженим доступом. Якщо ж до складу банківської таємниці належать 

відомості, які підпадають одночасно під режим персональних даних, то в цьому 

випадку можна говорити про перехід конфіденційної інформації з одного 

режиму в інший і відповідно про необхідність виконання особливих вимог 

щодо захисту персональних даних [4, c. 127]. 

Важливою умовою функціонування ринкових відносин є правове 

забезпечення господарської діяльності, яка включає в себе, зокрема, наявність 

законодавчої основи господарської діяльності, тобто системи нормативних 

актів, які визначають правовий статус суб'єктів господарювання та 

регламентують різні аспекти господарської діяльності. 

Основоположним джерелом банківського права є Конституція України, 

яка встановлює принципи організації банківської справи в Україні, закладає 

конституційні основи банківського права. 

На сьогоднішній день в Україні правовий режим банківської таємниці 

визначений Конституцією України, Цивільним кодексом України, 

Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом 

України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законами України «Про 

банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., «Про Національний банк 

України» від 20.05.1999 р., «Про інформацію» від 02.10.1992 р., «Про доступ до 

публічної інформації» від 13.01.2011 р. [8] 

Вищезазначені нормативно-правові акти визначають правові засади 

поняття банківської таємниці, а також вимоги щодо захисту, зберігання, 

використання та розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. 
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Згідно з чинними нормами законодавства, до поняття банківської 

таємниці зазвичай відноситься будь-яка секретна інформація про виконані 

трансакції, паспортні дані клієнтів і надані послуги, які установи не мають 

права випадково або навмисно передавати стороннім особам без отримання 

судових приписів і офіційних запитів державних органів. Втілення в життя 

шахрайських схем передбачає використання конфіденційних даних фізичних і 

юридичних осіб, тому створення оптимальних умов для зберігання банківської 

таємниці здатне значно знизити ризик фінансових афер і махінацій. 

Банківський закон передбачає відповідальність власників і користувачів 

банківської таємниці за її розголошення. Зокрема, відповідальність несуть Банк, 

організація, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів, кредитні, 

аудиторські та інші організації, уповноважений орган, який здійснює заходи 

щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

а також їх посадові особи та їх працівники [9, c. 26]. 

За різноманітні порушення правових аспектів банківської таємниці 

вітчизняним законодавством  передбачено кримінальну, адміністративну, 

цивільну та дисциплінарну відповідальності. 

Юридична відповідальність виступає однією з форм соціальної 

відповідальності. В суспільстві, окрім юридичної відповідальності, діють також 

й інші форми соціальної відповідальності, а саме: моральна, політична, 

організаційна, партійна тощо. До організаційної та політичної відповідальності 

притаманні такі форми, як звіт, відставка, а відповідно до моральної – 

осудження суспільною думкою, і до партійної – виключення з партії і т.д. У 

сукупності дані види й існують для забезпечення впорядкування, надійності 

суспільних відносин у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства. Але 

юридична відповідальність по виокремленому спектру ознак відрізняється від 

усіх інших. 

Кримінальна відповідальність у сфері банківської таємниці є досить 

дієвим інструментом впливу на злочинця. Застосування кримінальної 

відповідальності за такі злочини окрім карального, повинно також здійснювати 



34 
 

вагомий профілактичний вплив для уникнення майбутніх злочинних посягань 

на банківську таємницю. 

Адміністративна відповідальність характерна тим, що реалізується вона в 

адміністративному порядку, тобто в процесі реалізації державним органом 

своїх виконавчо-розпорядчих повноважень. Переважна більшість органів 

адміністративної юрисдикції, наділених повноваженнями щодо розгляду справ 

про адміністративні правопорушення, за своїм правовим статусом є органами 

виконавчої влади і, крім того, наділеними контрольними повноваженнями у 

сфері відносин, яки є об’єктом відповідних правопорушень. Тобто притягнення 

до адміністративної відповідальності здійснюється цими органами переважно в 

процесі здійснення державного управління, а точніше при реалізації ними такої 

важливої функції державного управління як контроль. При цьому з 

процесуальної точки зору процедура притягнення до адміністративної 

відповідальності оформлена адміністративно-правовими нормами у вигляді 

адміністративного провадження з усіма притаманними йому ознаками. 

Дисциплінарну відповідальність можуть нести працівники банку, коли 

вони порушили підписане ними зобов’язання по збереженню даної банківської 

таємниці. У такому випадку керівництво банку має право оголосити догану, або 

взагалі звільнити працівника. При застосуванні одного з видів відповідальності 

(зокрема, дисциплінарної), не виключається відповідна можливість одночасно 

застосувати й інших видів відповідальності (наприклад, цивільно-правову, 

кримінальну) [5]. 

Історія формування правового інституту банківської таємниці (у 

сучасному її розумінні) в Україні є порівняно короткою, тому з відсутністю 

будь-якого нормотворчого, а також правозастосовного досвіду у галузі правової 

охорони банківської таємниці в Україні пов’язана велика кількість прогалин та 

протиріч у правовому інституті банківської таємниці. 

Однією з основних причин недосконалості нормативно-правового 

регулювання у сфері правового захисту банківської таємниці в Україні є 

практична відсутність теоретичної розробки теми цього дослідження.  
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На нашу думку, зазначені прогалини законодавства необхідно усунути, 

поширивши правовий режим банківської таємниці на відповідні 

правовідносини з приводу діяльності інших, крім банків, фінансово-кредитних 

установ. 

Для вдосконалення правових норм інституту банківської таємниці 

доцільним є закріплення зобов’язання працівників банку й контролюючих 

органів зберігати банківську таємницю незалежно від того, продовжує особа 

працювати в банківській сфері чи ні. 

Тому, прийняття одного кодифіковано нормативно-правового акту 

(наприклад, Банківського кодексу України), посилить стійкість та стабільність 

банківської системи, а інтереси усіх учасників банківських правових відносин 

стануть більше захищеними. А внесення змін до Цивільного процесуального та 

Кримінально-процесуального кодексів України дозволить забезпечити 

прозорий, справедливий та своєчасний розгляд справ. 
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УДК 349.2         Юридичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ 

Драшпуль В.С.  

студентка 3 курсу, 9 групи, ІПКОЮ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

Згідно статті 49 Конституції кожна людини має природне, невід’ємне й 

непорушне право на охорону здоров’я. Медичний огляд відноситься до 

гарантій захисту здоров’я працівника, а з іншого боку є обов’язком працівника, 

відповідно до норм чинного законодавства про охорону здоров'я працівники 

зобов’язанні проходити медичні огляди на підставах і порядку передбачених 

законом.  

Незважаючи на те, що законодавством врегульовано організацію та 

порядок проходження медичних оглядів, категорії працівників, які зобов’язані 

проходити медичні огляди та встановлено відповідальність за порушення 

проходження огляду, рівень захворювань залишається досить великим. Так, в 

жодному чинному законі чи підзаконному акті не міститься визначення терміну 

«медичний огляд». Саме тому, Н. Хуторян розглядає медичний огляд як 

визначення відповідності стану здоров’я працівника придатності виконувати ту 

чи іншу роботу. У свою чергу  О. Конопальцева визначає медичний огляд як 

механізм, що є обов’язковим для проходження у закріплених законодавством 

випадках і в порядку, що проводиться лікувально-профілактичними закладами, 

з метою встановлення ступеня відповідності стану здоров’я вимогам професії, 

спеціальності, кваліфікації та виявлення захворювань, які за умови дії 

шкідливих або небезпечних чинників можуть загострюватися чи сприяти 
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розвиту професійних захворювань, результат яких впливатиме на виникнення 

трудового правовідношення, його розвиток чи припинення.  

Відповідно до статті 169 КЗпП та статті 17 Закону України « Про охорону 

праці» роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення 

медичних оглядів. Медичні огляди поділяються на: 

1. Попередній медичний огляд, який здійснюється при прийнятті на роботу. 

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 

246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій» попередній огляд проводиться з метою виявлення 

відповідності стану здоров’я працівника умовам праці та можливості виконання 

трудових обов’язків, а також встановлення професійних захворювань, що 

виникли на попередній роботі. 

2. Періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, 

роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба 

у професійному доборі.  

3. Щорічний обов'язковий медичний огляд осіб віком до 21 року. 

4. Позачерговий, який проводиться або на вимогу працівника, якщо він 

вважає, що його здоров’я погіршилось внаслідок умов праці, або за ініціативою 

роботодавця, якщо працівник не може виконувати покладені на нього трудові 

обов’язки внаслідок незадовільного стану здоров’я. Слід зазначити, що 

позачерговий огляд може проводиться на вимогу головного державного 

санітарного лікаря. 

Медичні огляди також можна класифікувати за наступними ознаками: 

залежно від часу проведення (попередній, періодичні); за юридичною силою 

(обов’язкові попередні та періодичні необов’язкові); за об’єктом (цільові, 

комплексі, попереджують різні заразні захворювання тощо); за наслідками 

проходження (як передумова укладення трудового договору, для встановлення 

групи інвалідності); залежно від цільової спрямованості (в інтересах 

працівника, в інтересах суспільної безпеки, з метою попередження поширення 

різних захворювань тощо). 
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Однієї з гарантій при проходженні медичного огляду є збереження за 

працівником місця роботи та середньої заробітної плати. Але, якщо працівник 

ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, то відповідно до 

норм чинного законодавства роботодавець може притягнути його до 

дисциплінарної відповідальності, а також роботодавець зобов'язаний 

відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати. Слід зазначити, 

що працівник також може бути звільнений за п.3 статті 40 КЗпП в порядку 

передбаченому законодавством.  

Медичні огляди є обов’язковими лише для певних категорій населення, 

але, виходячи з того, що громадяни України зобов’язані піклуватись про своє 

здоров’я та здоров’я своїх дітей і не шкодити здоров’ю інших громадян, 

кожний має усвідомлювати необхідність проходити періодичні медичні огляди 

з метою піклування про своє здоров’я та здоров’я оточуючих громадян, а також 

з метою профілактики та попередження небезпечних захворювань. 

Таким чином, можна зробити висновок, що будь-який з перелічених 

медичних оглядів проводиться з метою визначення стану здоров’я працівника, 

можливості виконання покладених на нього трудових обов’язків, а також 

контролю за недопущенням поширення інфекційних захворювань.  
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УДК 34         Юридичні науки 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – ОСНОВА 

РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Івко А.І., 

аспірант 2 року навчання юридичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

м. Дніпро, Україна 

Не секрет, що сьогодні Україна входить до списку держав з перехідною 

економікою. А реформа державного управління в таких країнах - є однією з 

приоритетних завдань. 

Ефективне розроблення державної політики у сфері модернізації 

державного управління можливе тільки за наявності ефективної системи 

виконавчої влади, яка грунтується на засадах професійності кадрів, 

результативності роботи та чіткої підзвітності. 

Такий підхід здатний покращити конкурентоспроможність України у 

світових рейтингах, з огляду на те, що буде знижено адміністративне 

навантаження державного регулювання, покращена якість адміністративних 

послуг  та їх надання, забезпечена законність та передбачуваність 

адміністративних дій з боку державних органів [1]. 

Крім того, варто звернути увагу і на те, що Україна стоїть на шляху до 

демократичного врядування, яке грунтується на засадах верховенства права, а 

ефективна модернізована система державного управління є однією з основних 

передумов демократизації держави. 

У 2016 році Україна почала свій шлях до модернізації державної служби, 

розробивши Стратегію реформування державного управління до 2020 року, що 

відповідає європейськими стандартами, затверджену Урядом. Розробивши і 

затвердивши вищезазначену Стратегію, держава визначила ключові завдання 

реформи, яка повинна привести Україну до європейського рівня 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
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адміністрування та стати основою для модернізації інших сфер діяльності в 

державі. 

Основні завдання реформи [2]: 

- забезпечити теоретичну та стратегічну основу реформування з боку 

Уряду; 

- створити спроможні міністерства, які б служили основою в частині 

практичної реалізації реформ; 

- здійснити планування діяльності Уряду та міністерств; 

- забезпечити фінансування реформ, розподіливши ресурси держави; 

- впровадити аналіз політики та рішень Уряду; 

- підвищити якість урядових рішень; 

- перетворити Секретаріат Кабінету Міністрів на сучасний “центр Уряду”; 

- підібрати професійний персонал та сучасні методи управління ним для 

розвитку державної служби; 

- забезпечити високу якість адміністративних послуг в Україні. 

Важливо також зазначити, що на сьогоднішній день Україна вже 

залучилася підтримкою Європейського Союзу. 

Наприкінці 2016 року Україна та ЄС підписали фінансову угоду, яка 

передбачає, що Європейська Комісія Союзу буде забезпечувати підтримку 

України в реалізації Стратегії реформування державного управління до 2020 

року рамках програми ЄС “Підтримка комплексної реформи державного 

управління в Україні”. 

Варто зазначити, що вже у травні 2017 року Україна отримала перший 

транш бюджетної підтримки від ЄС у розмірі 10 мільйонів євро. 

На сьогоднішній день в Україні створений спеціальний орган для 

забезпечення якісного здійснення реформи. Його здійснює Координаційна рада 

з питань реформування державного управління. Координаційна рада 

підпорядковується Кабінету Міністрів України. 

Варто зазначити, що законодавча база в частині модернізації державного 

управління та державної служби в Україні є достатньо широкою. Починаючи 



42 
 

від сталих законів України до нових підзаконних та локальних НПА, що 

спрямовані на якісне здійснення адміністративного реформування. 

До ключових НПА відносяться наступні [3]: 

- ЗУ “Про державну службу”; 

- ЗУ “Про Кабінет Міністрів України”; 

- ЗУ “Про Центральні органи виконавчої влади”; 

- Стратегія реформування державного управління на 2016-2020 роки та 

план заходів з реалізації Стратегії; 

- Постанова КМУ “Про Координаційну раду з питань реформування 

державного управління”; 

- Концепція запровадження посад фахівців з питань реформ; 

- Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади; 

- Концепція впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами в державних органах; 

- План заходів щодо реалізації Концкепції впровадження інформаційної 

системи управління людськими ресурсами в державних органах; 

- Концепція реформування системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад; 

- Постанова КМУ “Деякі питання упорядкування структури Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади”;   

- Постанова КМУ “Деякі питання реалізації комплексної реформи 

державного управління” (Порядок та умови розподілу і використання 

бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи 

державного управління); 

- Постанова КМУ “Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби”. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні Україна всі 

передумови для успішного проведення реформування державного управління. 

Що має стати основою для адміністративної, політичної, економічної та 

соціальної модернізації України в цілому. 
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р. № 474-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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2. Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 
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УДК 347         Юридичні науки 

 

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ: АСПЕКТ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Ілліч Ю.І., 

студентка юридичного факультету Київського 

університету права Національної академії наук України 

м. Київ, Україна 

Проблематика  юридичної  відповідальності  є  однією  із  центральних  у  

науці  трудового права,  оскільки  право  втрачає  сенс  без  належного  

механізму  забезпечення  його  реалізації, виконання, основною ланкою чого й 

виступає відповідальність.  

Самим трудовим законодавством визначено різноманітну,  багатогранну 

систему заходів дисциплінарного, матеріального та виховного впливу на 
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працівників, які порушують встановлений правопорядок  на  підприємстві,  

установі,  організації.   

Ця  система  включає:  дисциплінарні стягнення, передбачені ст. 147 

КЗпП України, а також у окремо визначених випадках статутами і 

положеннями про дисципліну, прийнятими в певних галузях економіки для 

конкретних категорій працівників.  

Зокрема до таких напрямків можна віднести: 

- заходи матеріального характеру: повне або часткове позбавлення 

премій, винагороди за підсумками роботи за рік або інше матеріальне 

заохочення,  передбачене  системами  оплати  праці; 

- матеріальну  відповідальність  за  шкоду, заподіяну  роботодавцю;  

- заходи  громадського  стягнення  (стягнення,  що  накладаються  

трудовим колективом).  

Згідно зі ст. 152 КЗпП України власник або уповноважений ним орган 

може замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про 

порушення трудової дисципліни на розгляд  трудового  колективу  або  його  

органу,  який  має  право  застосовувати  до  своїх  членів  за порушення 

дисципліни праці, заходи суспільного стягнення (товариське зауваження, 

громадська догана), що виступає більш заходом виховного характеру, але має 

не менш важливе значення.  

Таким чином, юридична відповідальність є важливим елементом 

трудових правовідносин, як засіб  забезпечення  виконання  зобов’язань  та  

відшкодування  завданих  збитків.   

Теоретичні питання розвитку поняття та змісту юридичної  

відповідальності сторін трудових відносин тісно взаємопов’язані із загальними 

проблемами становлення і розвитку державності України в умовах переходу до 

ринкових відносин. Це обумовлює необхідність врахування прогресивного 

міжнародно-правового  досвіду  щодо  юридичної  відповідальності  сторін 

трудових відносин [1, с.198-199].  
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Однак слід констатувати, що існує низка неточностей і  недоопрацювань  

чинного  законодавства, яке  впорядковує  питання дисциплінарної  й  

матеріальної  відповідальності  за  порушення  умов  трудового  договору.  

Дослідження міжнародного та зарубіжного законодавства, за  висновками  

багатьох  вчених,  свідчить  про  відмінності  правового  регулювання різних 

питань відповідальності сторін трудових  правовідносин  законодавством  

України  порівняно  з  міжнародним  законодавством.   

Норми зарубіжного законодавства меншою мірою захищають інтереси та 

права працівника, тому  використання  зарубіжного  досвіду не може і не 

повинно  бути основним шляхом формування трудового права в період 

становлення та розвитку ринкових відносин.  

Основним шляхом повинно бути збереження чинних і створення нових 

норм, які регулюють юридичну відповідальність та відповідають соціально-

економічним  умовам,  традиціям, національним  особливостям.  

Водночас слід  зазначити,  що  з  деяких  питань  відповідальності  все  ж  

таки можливим  і корисним  є  використання  зарубіжного  досвіду.  У  зв’язку  

з  чим  вчені-трудовики  визначають  за  доцільне  запозичення  прогресивних  

норм  зарубіжного законодавства  при  врегулюванні  цього  питання  в  

законодавстві  України. 

Сьогодні проблеми відповідальності взагалі та відповідальності 

роботодавця в трудових правовідносинах набули виняткового значення. 

Демократичні перетворення та укріплення законності з урахуванням 

інтеграції України до Європейського Союзу вимагають перегляду та 

удосконалення правових засад регулювання матеріальної відповідальності 

роботодавців [2, с.209-210].  

Зважаючи на це, ситуація, що склалась у цій сфері правовідносин, 

вимагає активізації діяльності органів  державної  влади  шляхом  створення  

потужного  законодавства,  яке  дасть  змогу  надалі звести до мінімуму 

зростання правопорушень у сфері праці. 
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Назріла  необхідність  систематизації  та  виокремленні  даних  норм  і 

обов’язкове їх відображення у новому Трудовому кодексі України. 

На етапі підготовки до прийняття проекту Трудового кодексу України [3] 

матеріальна відповідальність роботодавця вимагає окремої уваги та закріплення 

нового підходу до цих відносин у трудовій сфері.  

Трансформація соціально-економічних умов розвитку України суттєво 

вплинула на співвідношення особистих, колективних, суспільних та державних 

інтересів у сфері праці, де відносини матеріальної відповідальності набули 

оновленого значення.  

Отже, за змістом норми про матеріальну відповідальність роботодавця 

мають відповідати інтересам працюючих, держави та суспільства в цілому.  

У проект нового Трудового кодексу України включено окрему книгу 

восьму «Відповідальність сторін трудових відносин». Глава 2 містить норми 

про відповідальність роботодавця.  

Проектом передбачені такі випадки матеріальної відповідальності 

роботодавця:  

1) матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну 

працівника (ст. 415).  

Незабезпечення роботодавцем охорони майна працівника, а також 

пошкодження майна працівника внаслідок неналежних умов праці покладає на 

роботодавця обов’язок відшкодувати у повному обсязі вартість майна або 

оплатити суму, на яку його вартість зменшилась;  

2) матеріальна відповідальність роботодавця за невиконання обов’язків 

щодо надання працівникові матеріальних благ і послуг (ст. 416).  

Йдеться про відповідальність роботодавця за невиконання ним 

передбачених колективним або трудовим договором обов’язків щодо надання 

працівникові або членам його сім’ї матеріальних благ і послуг; 

3) матеріальна відповідальність роботодавця в інших випадках, 

встановлених цим Кодексом, законом або трудовим договором (ст. 417);  

4) відповідальність роботодавця за заподіяну моральну шкоду (ст. 418). 
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У світлі розробки Трудового кодексу України актуальним є створення 

такого механізму матеріальної відповідальності працівника, який би з 

урахуванням інтересів роботодавця захищав би і права працівника. 

Безспірним є той факт, що працівник сама по собі економічно слабша 

сторона трудових правовідносин, оскільки засоби виробництва й знаряддя 

праці є власністю роботодавця.  

Крім того, працівник значно більше залежить від останнього, оскільки 

здійснює покладені на нього обов’язки під його керівництвом і тому змушений 

виконувати його накази й розпорядження. Але через початкову законодавчу 

неврегульованість правового статусу роботодавця у відносинах які складаються 

при відшкодуванні матеріальної шкоди, на наш погляд, інтереси роботодавця 

не враховуються й притискаються новими націленими на захист працівника 

доповненнями до діючого законодавства [4, с.332-333]. 

В цьому випадку ми повністю погоджуємося з точкою зору Н. А. 

Плахотіної, яка пропонує доповнити науку трудового права новою функцією – 

функцією досягнення балансу інтересів працівника та роботодавця, яка спрямує 

вектор розвитку соціально-партнерських відносин на урахування інтересів усіх 

соціальних партнерів, у тому числі, й роботодавців [5, с.65-66]. 

Висновки 

У зв’язку з цим визначено наступні тенденції удосконалення 

законодавчого регулювання відповідальності у трудовому праві України:  

1) проект  Трудового Кодексу України вимагає доопрацювання щодо  

визначення  стадій  застосування дисциплінарної відповідальності;   

2)  роботодавцю має бути надане право застосовувати  дисциплінарну  

відповідальність  лише  у  випадку вчинення  дисциплінарного  проступку;   

3) працівники мають бути наділені правом  звертатися  до  професійних 

спілок, інших інститутів громадянського суспільства, адвокатури з питань 

представництва  своїх  прав  та  законних  інтересів  щодо  застосування 

дисциплінарної  відповідальності;   
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4)  проект  Трудового Кодексу України має містити положення щодо  

обов’язкового  надання  працівникові  копії  наказу  про  застосування 

дисциплінарного  стягнення;   

5)  строки  виявлення  та встановлення  факту  вчинення  дисциплінарного  

проступку  мають бути скорочені з  шести  до трьох  місяців  з  моменту  

вчинення;   

6)  вбачається можливість  розширення  права роботодавця  щодо  

застосування  таких  дисциплінарних  стягнень  як: попередження,  зауваження;   

7) у проекті  Трудового Кодексу України потрібно запровадити прозору 

процедуру оскарження рішення роботодавця про застосування до працівника 

заходів дисциплінарних  стягнень, а також  механізм  негайного  зняття 

дисциплінарних  стягнень, у  разі  коли  працівник  зарекомендував  себе  з 

позитивної сторони, досяг успіхів у роботі тощо;  

8) нарешті, у  Трудовому кодексі України має бути окреслено вичерпне 

коло правових наслідків з питань  притягнення  працівника  до дисциплінарної 

відповідальності. 
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Конституція України проголошує життя людини найвищою соціальною 

цінністю (ст.3). Як правова і демократична держава Україна проголошує 

свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 КУ).  

В той же час поряд  з традиційними релігіями з’явилися так звані секти, 

діяльність яких суто відрізняється . Але найбільшу небезпеку несуть саме 

тоталітарні секти через свою ієрархічність та повне підкоряння лідерам. 

Більшість таких сект створюється з кримінальним нахилом, зокрема,   

діяльність, пов’язана з шахрайством, вплив на здоров’я і психіку людини, а в 
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деяких випадках і  масове вбивство. Діяльність сект майже ніяк не 

контролюється, що сприяє ще більшому їх поширенню.  

Тому необхідно детальніше  проаналізувати  проблему стосовно 

діяльності саме тоталітарних сект та зясувати можливість закріплення 

відповідальності за їхню діяльність у КК України. 

Для початку потрібно проаналізувати чим відрізняється секта від церкви. 

Наприклад ,М. Вебер, розмежовуючи церкву та секту, вважав, що церква – це 

громада віруючих, тих, які прагнуть урятуватися, а секта – це громада 

спасенних, які намагаються відмежуватися від зовнішнього світу 

«Секта релігійна (лат. secta – шлях, напрям, учення, від sequi – прямувати, 

іти вслід) – загальна назва різних течій і об’єднань віруючих, які на ґрунті 

догматичних, культових чи організаційних відмінностей відокремлюються від 

традиційної чи автохтонної релігії та церкви». 

Тоталітарна  секта - це  релігійна або псевдорелігійна організація з чіткою 

ієрархічною структурою, особливою моделлю стосунків та діяльністю, 

направленою на порушення прав і свобод людини, яка протиставляє себе 

існуючим культурним та демократичним цінностям шляхом фізичного та 

психологічного впливу на емоційно-вольову сферу, людини.  

Чинне законодавство України не містить визначень понять «культ», 

«секта», «тоталітарна секта» або «деструктивний культ». У ст. 35 Конституції 

України вжито поняття «культ». Таке саме поняття використано й у Законі 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. [8]. 

Водночас визначення поняття культу в цих нормативно-правових актах немає. 

Натомість у Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

ужито поняття «релігійна організація», «релігійна громада», «релігійні 

управління і центри», «релігійні братства і місії» тощо . 

Тому проблема законодавчого закріплення діяльності тоталітарних сект є 

суттєвою. Через відсутність чіткого механізму контролю за  їх діяльністю 

дозволяє останнім без суттєвих обмежень і далі провадити свою діяльність. 
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Під словом законодавчого врегулювання потрібно ставити на перше місце 

саме закріплення положень стосовно відповідальності за дії вчинені 

безпосередньо цими сектами. Сьогодні  в кримінальному кодексі закріплено 

відповідальність за  посягання на здоров'я людей під приводом проповідування 

релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. А саме в ст. 181 вказано: 

«Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під 

приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних 

обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою 

розпустою». Але ,згідно аналізу судової практики такі позови на підставі цієї 

статті досить рідко доходять до судового розгляду. 

На сьогоднішній день під виглядом секти створюються стійкі злочинні 

об’єднання. Тому науковці виділили два  найбільш поширених варіанта : 

спеціально створену для вчинення злочинів (попередня, змова, організованість, 

стійкість, мета злочинної діяльності); релігійне об’єднання(група, 

незареєстрована в чинному порядку, група, що має замаскований кримінальний 

напрям). Правильний і своєчасний аналіз ознак злочину діяльності тоталітарної 

секти дає змогу встановити та виявити їх адептів. 

Діяльністю тоталітарних сект давно занепокоєна світова спільнота. 

Комітет Європарламенту у справах молоді, культури та спорту ще у квітні 1984 

р. підготував і представив доповідь «Про активність деяких новітніх релігійних 

рухів у країнах Європейської Співдружності» (яка отримала назву Коттрела за 

ім’ям доповідача).  

Згодом була розроблена низка актів, спрямованих на захист людини від 

діяльності тоталітарних сект, що проявляється у злочинних посяганнях на 

майнові права, свободу, особисту недоторканність, статеву недоторканість, а 

також життя і свободу, серед яких: рекомендація Парламентської Асамблеї 

Ради Європи від 5 лютого 1992 р. № 1178, резолюція Європарламенту від 29 

лютого 1996 р., рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1412 

(1999) «Протиправні дії сект» та інші. На підставі цих документі більшість 

країн почала активно контролювати та протидіяти діяльності тоталітарних сект. 
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Наприклад ,  після масової загибелі членів «Органу сонячного храму», що 

мала місце у грудні 1995 р. в Франції, французька Служба загального  

розвідінформування провела детальне вивчення діяльності 173 неорелігійних 

утворень, котрі діють у країні. Результатом цього стала опублікована доповідь. 

При цьому начальник вказаного підрозділу Ів Бертран заявив, що метою його 

служби була не «інвентаризація сект», а «ґрунтовний аналіз того, яку шкоду 

суспільству може заподіяти кожна з них».  

Підставою  занепокоєння стало безліч  випадків за участю тоталітарних 

сект. До гучних  справ можна віднести такі: викрадення батьками своїх дітей із 

Асоціації за єднання всесвітнього християнства Сан Мен Муна (секта Мунітів) 

справа Амадео 1976 р. та Історичний архів 86 справа Шато 1982 р., самогубство 

Патрика Єно 1977 р.; колективне самогубство 923 послідовників Народного 

Храму в Гайані (Північна Америка); засудження за шахрайство Лафайєт Рона 

Хаббарда, засновника Сайєнтології у 1978 р.; викрадення батьками своїх дітей 

із Міжнародного товариства свідомості Крішни, справа Турпіна 1982 р.; примус 

до проституції адептів, інцести дітей із батьками та поширення дитячої 

порнопродукції у секті «Діти Бога» 1987 р.; діяльність секти Ошо-Раджніша . 

В  Австрії у 1997 р. прийнято закон про релігії, згідно з яким 

привілейований статус надано 12-ти «визнаним релігіям». Тому як ми бачимо 

діяльність тоталітарних сект може призвести до особливо тяжких наслідків як  

масові убивства, викрадення дітей та ін.. 

У Бельгії для відслідковування процесів, що відбуваються у так званому 

«сектантському середовищі», створена спеціальна служба «Сюрте де Л’Ета», 

котра разом із виконанням інших функцій збирає і видає всю необхідну 

інформацію щодо порушення законодавства на релігійному ґрунті.  

Прикладом діяльності тоталітарної секти  та абсолютного впливу лідера 

на адептів може слугувати найскандальніша вітчизняна секта «Біле братство». 

В ідеології секти простежувався очевидний зв’язок з вченням Реріха та рухом 

«Нью ейдж». Засновником «Білого братства» був колишній кришнаїт, який 

добровільно покинув «Товариство свідомості Крішни» Юрій Кривоногов. Роль 
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«живого Бога» на землі відводилась Марині Цвігун, яка була на той час членом 

комуністичної партії та протягом певного часу працювала у райкомі 

комсомолу. Її було проголошено творцем Всесвіту по імені Марія Деві 

Христос. Юрій Кривоногов назвав себе Юоаном Свамі. Здійснюючи 

авторитарний вплив на адептів секти, її лідери висунули програму спасіння 

Землі. На її реалізацію відводилось три з половиною роки (з 1 липня 1990 по 24 

листопада 1993 рр. . Апогеєм програми мало стати масове самознищення членів 

секти, а найбільшою заслугою визнавалася смерть від руки невірних. У ході 

наближення визначеного дня «кінця світу» братчики ставали все більш 

агресивними, чинили безчинства, вдирались у церкви, прагнучи спровокувати 

оточуючих та отримати від них бажану мученицьку смерть. Тоді лідерів 

братства було затримано і засуджено на 6 років, але на разі вони на волі , і 

Марія Цвігун знову намагається створити об’єднання. 

Отже, на мою думку потрібно розширити суб’єктний склад  ст. 181, 

додавши такого суб’єкта як  тоталітарна секта, та встановити більш жорстку   

відповідальність. Адже  досить поширеним є вчинення злочинних діянь, що 

посягають на свободу світогляду і віросповідання особи. Це пояснюється 

існуванням ряду тоталітарних сект, які мають тісні зв’язки з наркобізнесом, торгов-

цями зброєю та іншими представниками організованої злочинності.  

____________________________________________________________________  
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Crime among minors is an integral part of crime in general, but also has its 

own specific features, which allows it to be viewed as an independent object of 
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psychological study. An important task is the prevention of juvenile delinquency and 

the effective and adequate re-socialization of adolescents who have already 

committed a crime. The urgency of studying the problem of awareness of guilt by 

juvenile offenders in our time is not subject to doubt in terms of socio - psychological 

significance of the problem. In psychological science, the problem of guilt is an 

integral part of the problem of social emotions, where the guilt is defined as a "self-

esteem" emotion (G. M. Breslaw, K. E. Izard, M. Lewis, J. M. Orlov, K. Fischer and 

others). And the problem of awareness of guilt for any offense, including for a crime, 

is an independent issue of legal psychology, first of all, penitentiary, which for today 

is underdeveloped. Therefore, the study of the peculiarities of awareness of juvenile 

offenders' guilt and psychological factors that influence the level of this awareness 

should become an independent scientific work, the development of which will 

contribute to the creation of adequate science-based programs for the effective 

resocialization of juvenile offenders. 

The process of awareness of guilt by juvenile offenders is hampered by their 

inadequate mastery of emotions, poor understanding and prediction of their behavior 

and behavior of other people, the tendency towards the "external" control loci, 

individualistic value-motivational orientation, and the lack of development of the 

emotionally-evaluative component of justice. Psychological and educational work 

with juvenile offenders with a high level of awareness of guilt, first of all, should be 

aimed at correcting their emotional sphere, with minors with an average level of 

awareness of their fault - on the development of emotional and social intelligence, 

and with juvenile offenders with a low level of awareness of guilt - on the 

development of moral and ethical and empathic personality traits. 

In accordance with the International Convention on the Rights of the Child of 

November 20, 1989, ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine of February 27, 1991 

p. No. 789-XII, the child is every human being after reaching the age of 18 [3, p. 42]. 

However, in Ukraine, the grading of the child's age in the following age categories is 

legally established: the child is considered a child until he reaches the age of fourteen 

years, the minor is at the age from fourteen to eighteen years. [5, p.182] Minors 
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recognize persons who have reached the age of criminal responsibility ( that is, 16 

years, and in the cases provided for by the Criminal Code, 14 years), but who has not 

yet reached the age of 18 years. Section C of the Criminal Code of Ukraine provides 

for special, less rigorous, more humane conditions for criminal liability and 

punishment of minors who committed a crime in comparison with adult offenders, 

namely: 

1. under certain conditions, the possibility of the release of a juvenile from 

criminal responsibility with the application of coercive measures of an educational 

nature; 

2. abbreviated types of punishment and limited time limits and the size of the 

established penalties in comparison with the terms and the size of sentences for adult 

offenders; 

3. the conditions under which the release of minors from serving a sentence 

with the use of coercive measures of educational nature is possible; 

4. provides for milder requirements (conditions) for exemption from criminal 

punishment; 

5. there are shorter deadlines (compared to deadlines for adult offenders) 

regarding the limitation period for juveniles to be prosecuted and execution of 

convictions and for repayment and removal of juvenile offenders. [1, 134-137 ] 

As already emphasized, the necessary component of the subjective part of the 

crime is the fault. If, due to mental retardation not related to mental illness, the minor 

could not understand the significance of his actions and / or could not manage them 

(that is, in the socially dangerous act committed by him, there was no fault, and 

therefore the crime as a basis for bringing to criminal responsibility ), the law on 

criminal liability in space and time, the concept of crime and the classification of 

crimes, the stages of the commission of an intentional crime, complicity in the crime, 

circumstances that exclude the crime of the act and other general provisions that 

apply equally to both adults and minors who have committed a crime. In other words, 

there is a need to refer to the general norms of the Criminal Code, which regulate 

certain criminal-legal relations, and the special rules of Section XV of the Criminal 
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Code, in order to take into account the specifics of juvenile liability (in the criminal 

law assessment of minors and the resolution of the question of methods of state 

reaction to them). [ 2] 

The peculiarities of juvenile psychology, in particular their tendency to 

perceive external influence, on the one hand, tend to limit as much as possible their 

communication with adult offenders placed in separate institutions for serving a 

sentence, and on the other hand - allows them to be confined to such persons 

relatively softly measures sufficient to ensure their correction and re-education. The 

society does not have the right to impose the same strict requirements on juveniles as 

to its adult members. Therefore, measures for educational and pedagogical, rather 

than punitive, are often sufficient for minors. In the present Criminal Code of 

Ukraine, for the first time, a section (XV) devoted to the peculiarities of criminal 

responsibility and punishment of minors was allocated [4]. Setting these features, the 

legislator proceeded from the fact that the rules of this section should contribute to 

the consideration of age, socio-psychological, psychophysical and other features of 

the development of minors who committed a crime. 
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Право громадян на житло регламентується Конституцією України та є 

найважливішим соціальним правом українців. Житло є необхідною умовою 

існування кожної людини, реалізації її соціального і особистого життя. Право 

користування житлом виникає в різних за змістом цивільних 

правовідносинах.[1.c.28] Щодо найму житла, яке відповідно здійснюється на 

підставі договору найму (оренди) житла, то такі правовідносини будуть 

вважатися зобов’язальними. 

Актуальність теми посилюється тим, що на практиці виникає чимало 

питань, які потребують теоретичного осмислення та законодавчого вирішення. 

Зокрема, це стосується визначення співвідношення загальних положень ЦК 

України про зобов'язання та договори з нормами, присвяченими договору 

найму житла, норм гл. 59 ЦК України та положень чинного зараз Житлового 

кодексу Української PCP.   

Правовому дослідженню договору найму житла присвячено декілька 

фундаментальних праць вітчизняних науковців, таких як Бондар В. Я., Гуляк Я. 

В., Омельчук О. С.,  В. Я. Бондар, М. К. Галянтич, Заїка Ю. О., Кучеренко І. М., 

Саніахметова H. О., Сліпченко С. О., Федосєєва Т. P., Харитонов Є. О., та інші. 



58 
 

 Така ситуація свідчить про недостатню вивченість проблематики, 

пов'язаної із типологією договору найму житла, а також забезпечення при 

цьому прав та інтересів учасників відповідних відносин.  

Статтею 47 Конституції України передбачена гарантована державою 

можливість задоволення житлової потреби, в тому числі шляхом укладення 

договору оренди. Цивільний кодекс України в главі 59 закріплює правове 

регулювання найму (оренди) житла. що знаходиться в приватній власності 

фізичних осіб. За часів радянського союзу, коли кількість приватної власності 

була не достатньо великою, громадянам надавалась можливість здійснити свою 

житлову потребу шляхом укладення безстрокового договору найму житла в 

державному або комунальному житловому фонді. Основним договором, за 

яким житло надається в користування, буде договір найму. Особливість  такого 

договору є те, що це один із видів цивільно-правових договорів, спрямованих 

на тимчасову передачу житла в користування, та водночас це основний договір, 

спрямований на постійне забезпечення певних категорій громадян.[2] 

Законодавством України встановлені різні види договору найму житла 

залежно від виду житлового фонду, підстав та порядку укладення договору. 

Житловий Кодекс України передбачає укладання договорів найму (оренди) 

житла приміщень, що є власністю державного або комунального житлового 

фонду. Цивільний кодекс України врегулював укладання договорів найму 

(оренди) житла в приватному житловому фонді, або так звані договори 

комерційної оренди. Законом України «Про житловий фонд соціального 

призначення» передбачена можливість укладання договорів найму соціального 

житла для деяких соціально незахищених категорій громадян. З першого 

погляду, мета всіх договорів найму житла одна – здійснення такої важливої 

матеріальної умови життя громадян, як забезпеченість її житлом, правова 

природа є зовсім різною. За визначенням декількох науковців, види договору 

найму різняться за декількома критеріями: за нормативно-правовою базою, за 

правовим характером, за  правовою підставою виникнення правовідносин, за 
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сферою та предметом договору, за колом суб’єктів та строком.[3.c.35] (Таблиця 

1) 

Договір найму житла державної 

або комунальної форми 

власності  

Договір комерційної оренди  Договір соціального найму  

За нормативно-правовою базою  

1. Глава 2 ЖК. 

2. Постанова Ради Міністрів 

УРСР і Української 

республіканської ради професійних 

спілок від 11 грудня 1984 р. N 470 

"Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР".  

1. Глава 59 ЦК. 

2. Глава 6 ЖК.  

Закон України від 12 січня 2006 

року "Про житловий фонд 

соціального призначення" (вступив 

в силу з 1 січня 2007 року)  

За правовим характером і метою договору  

Некомерційний характер 

Мета - надати соціально 

незахищеним громадянам житло 

для проживання.  

Комерційний характер 

Мета -  

1. Отримання прибутку (договір є 

оплатним). 

2. Забезпечення житлом.  

Некомерційний характер 

Мета - надати соціально 

незахищеним громадянам житло 

для проживання.  

За правовою підставою виникнення правовідносин  

Підстава - ордер, у якому 

міститься розпорядження 

житлово-експлуатаційної 

організації надати громадянину, на 

ім'я якого видано ордер, та членам 

його сім'ї у користування жиле 

приміщення. Тобто необхідне 

адміністративне рішення, якому 

притаманні імперативні ознаки.  

Підстава - цивільно-правовий 

договір, тобто вільне 

волевиявлення сторін. 

Проявляється принцип 

диспозитивності. 

Підстава для заселення є договір 

найму соціального житла  

За сферою укладання  

Сфера укладання - державний та 

комунальний житловий фонд  

Сфера укладання - приватний 

житловий фонд  

Сфера укладення - житло всіх 

форм власності (ст. 5 ЗУ від 12 

січня 2006 року)  

Предмет договору  

ст. 63 ЖК - окрема квартира або 

інше ізольоване жиле приміщення, 

що складається з однієї чи кількох 

кімнат, а також одноквартирний 

жилий будинок. 

За Постановою виконкому 

Київської міської ради народних 

депутатів та президії Київської 

міськради профспілок від 30 квітня 

1991 року N 234 не може 

виступати самостійним 

предметом найму жиле 

приміщення менше 9 кв. м. на 

особу.  

ст. 812 ЦК - предметом договору 

найму житла можуть бути 

помешкання, зокрема квартира або 

її частина, житловий будинок або 

його частина. 

Помешкання має бути придатним 

для постійного проживання у 

ньому.  

ст. 3 ЗУ від 12 січня 2006 року: до 

житла з житлового фонду 

соціального призначення 

належать: 

1) квартири в багатоквартирних 

жилих будинках, садибні 

(одноквартирні) жилі будинки, які 

надаються громадянам у порядку 

черги на одержання соціального 

житла; 

2) жилі приміщення у соціальних 

гуртожитках, які надаються 

громадянам на час їх перебування 

на соціальному квартирному обліку 

за умови, що таке житло є єдиним 

місцем їх проживання. 

постанова від 19 березня 2008 р. N 

219 "Про встановлення 

тимчасових мінімальних норм 

забезпечення соціальним житлом": 

установити такі тимчасові 

мінімальні норми забезпечення 



60 
 

соціальним житлом: 

- у соціальних гуртожитках для 

проживання сімей та одиноких 

громадян у розмірі 6 кв. метрів 

житлової площі на одну особу; 

- у квартирах, садибних 

(одноквартирних) будинках із 

житлового фонду соціального 

призначення у розмірі 22 кв. метрів 

загальної площі на сім'ю із двох 

осіб і додатково 9,3 кв. метра 

загальної площі на кожного 

наступного члена сім'ї.  

За колом суб'єктів  

Обмежене коло суб'єктів. 

Наймачем може бути лише 

фізична особа, яка визнана такою, 

що потребує поліпшення 

житлових умов. Наймодавцем є 

орган місцевого самоврядування, 

який уповноважує житлово-

експлуатаційні організації  

Сторонами у договорі найму 

житла можуть бути фізичні та 

юридичні особи. Якщо наймачем є 

юридична особа, то житло 

використовується лише для 

проживання фізичної особи (ч. 2 

ст. 813 ЦК).  

Обмежене коло суб'єктів. 

Ст. 10 ЗУ від 12 січня 2006 року: 

наймачем може бути громадянин 

України 

а) для якого таке житло є єдиним 

місцем проживання або які мають 

право на поліпшення житлових 

умов відповідно до закону; 

б) середньомісячний сукупний дохід 

яких за попередній рік з розрахунку 

на одну особу в сумі менший від 

величини опосередкованої 

вартості найму житла в даному 

населеному пункті та 

прожиткового мінімуму, 

встановленого законодавством.  

За строком  

Договір є безстроковим  Строк встановлюється договором 

ст. 821 ЦК договір найму житла 

укладається на строк, 

встановлений договором. Якщо у 

договорі строк не встановлений, 

договір вважається укладеним 

на п'ять років.  

Строк визначається рівнем доходу 

громадянина України  

Таблиця 1«Порівняльна характеристика» 

Отже, вважаємо, що і термінологічно, і змістовно договір найму житла в 

державному або комунальному житловому фонді, договір комерційної оренди, 

та договір найму соціального житла – це різні за соціальною функцією та 

правовою характеристикою договори, які опосередковують розподільчі 

відносини житлової сфери. 
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УДК 616.89–008.441.13–036.22 (477)     Юридичні науки 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

УТРИМАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ОСІБ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО 

СП’ЯНІННЯ 

Найда В. О., 

 курсант групи Ф1-203  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Котелюх М. О., 

 доцент кафедри тактичної та  

тактико-спеціальної підготовки,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

Перший витверезник відкрився 7 листопада 1902 року в Тулі і називався 

«Притулок для сп'янілих». Утримувався він за рахунок міської казни. 

Основною метою притулку був порятунок замерзаючих під парканом тульських 

зброярів і утворювали його два відділи: амбулаторія для алкоголіків і притулок 

для дітей питущих батьків[1, с. 10].  

Вважається, що перший радянський витверезник був відкритий 14 

листопада 1931 року в Ленінграді, проте відповідно до замітки «Витверезник у 

Харкові» (додаток до «Шляху до здоров’я» «За тверезість», 1930 р.) вказується 

дата відкриття витверезника у столиці УСРР – 18 червня 1930 р. Таким чином, 

саме у Харкові був відкритий перший  витверезник[2, с. 15]. У 1985 - 

спеціалізована установа міліції згідно Положення «Про медичний витверезник 
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при відділі внутрішніх справ виконкому міської, районної Ради народних 

депутатів».  

Зазначимо, що в наш час в правовій країні затримувати, утримувати чи 

недобровільно здійснювати якість медичні дії без наявності на те достатніх 

правових чи медичних підстав, є порушенням прав людини. На сьогодні, в 

жодному нормативно-правовому акті, в тому числі і ЗУ «Про Національну 

поліцію»  статус витверезників не визначений. Більше того, Постановою 

Кабміну України від 9 серпня 1999 р. № 1451 «Про питання функціонування 

медичних витверезників» визнано недоцільність їх функціонування. 

Згідно Закону «Про Національну поліцію», до особи, яка перебуває у 

публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно 

пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі може бути 

застосований превентивний поліцейський захід поліцейське піклування – 

передання особи у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання. 

Для застосування поліцейських заходів примусу є єдина правова підстава – 

скоєне правопорушення. Правовою підставою для надання медичної допомоги 

є згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання, чи без 

згоди, лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта. 

Незважаючи на відсутність нормативно-правової бази, існує необхідність 

у безпечному місці, де людина, яка внаслідок сп’яніння втратила здатність 

самостійно пересуватися, зможе знаходитись до фізіологічного витвереження, 

без загрози бути пограбованою, зазнати насилля, будь-якого негативного 

впливу факторів навколишнього середовища. Крім цього, ці особи, зазвичай, 

потребують санітарно-гігієнічних послуг, надання одягу, харчування. Деякі 

особи потребують відновлення документів. До того ж, якщо поліція доставляє 

особу у стані сильного сп’яніння з можливою необхідністю надання медичної 

допомоги в звичайний лікувальний заклад, то це значно ускладнює 

функціонування медичного персоналу такого закладу, а також ускладнює 

умови перебування у ньому інших осіб, які проходять лікування. Все це 

становить соціальне підґрунтя проблеми. 
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 В постанові КМУ «Про питання функціонування медичних 

витверезників» від 9 серпня 1999 р. № 451 було рекомендовано органам 

місцевого самоврядування розглянути питання щодо утворення діагностико-

детоксикаційних, реабілітаційних та інших установ наркологічного 

спрямування. Що на жаль, ними так і не було здійснено. Ці установи, якраз і 

мали б виконувати медичну і соціальну функцію.                                                                                                                                                                                  

Розпивання спиртних напоїв чи появу у громадських місцях у п'яному 

вигляді, що ображає людську гідність  і  громадську  мораль громадянин може 

підлягати адміністративному затриманню до 3 годин відповідно до КУпАП. А 

за дрібне хуліганство (нецензурну лайку в громадських місцях, образливе 

чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і 

спокій громадян), за рішенням суду, може бути накладено штраф, або 

громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 

п'ятнадцяти діб. 

В багатьох країнах кошти від цих штрафів направляються на утримання 

вищезгаданих установ. Так само, замість арешту, може бути запропоновано 

проходження курсу лікування чи реабілітації. Це теж питання раціонального 

використання коштів державного та місцевого бюджетів. Є менш доцільним 

витрачати кошти на утримання арештованого 15 діб, що переважно не 

призводить до позитивних змін в здоров’ї чи соціальній поведінці, ніж на 

медичні і психо-соціальні послуги, за які має сплатити сам правопорушник. 

Отже, на нашу думку, витверезники мають бути спеціальними 

установами з медичними, юридичними та психо-соціальними послугами на 

балансі місцевих рад. Для унормування питання функціонування таких установ 

необхідним є видання спеціального нормативно-правового акту щодо 

правового статусу витверезників в Україні. 
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УДК 343.1         Юридичні науки 

 

ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ, ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Носуль М. В. 

студентка господарсько-правового факультету 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

Станом на сьогодні захист конституційних прав та обов’язків людини та 

громадянина є одним із найсуттєвіших завдань держави та суспільства. 

Конституція як Основний закон держави передбачає, насамперед, у Статті 21: 

«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними», також доцільним є звернення до ч. 1 ст.32 

КУ, де зазначено, що на найвищому рівні заборонено втручання в особисте і 

сімейне життя людини, крім випадків, передбачених Конституцією України [1].  

Виходячи з цих положень, дуже цікавими для дослідження виявляються 

деякі статті чинного на даний момент Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК). Мова йде про норми, які встановлюють порядок 

проведення освідування особи та примусове відібрання зразків для експертизи. 

Зокрема, для подальшого аналізу слід звернутися до положень ч. 3 ст. 241 КПК, 

де вказано, що у випадку відмови особи від добровільного проведення 
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освідування, дана слідча дія проводиться примусово. Те ж саме стосується і ч. 3 

ст. 245 КПК: «У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки 

слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що 

розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має 

право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання 

було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків 

примусово» [2].  

З даного приводу в науці кримінального процесуального права існує 

велика дискусія. Необхідно погодитися з тим, що Конституція дійсно закріплює 

право на особисту недоторканність, але вона не визнає його абсолютним 

правом, тобто, фактично, введення інституту примусового проведення даних 

слідчих дій є  з законодавчої точки зору. Але, якщо поглянути на це з іншої 

сторони, то постає питання: як саме розуміти примусовість в даному аспекті? 

Застосування фізичної сили, на мою думку, не є обґрунтованим та доцільним у 

правовій та демократичній державі. До того ж, це можна визнати прямим 

порушенням ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

яка проголошує, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність 

[3]. Виходячи з даних положень, маємо складну ситуацію: порушено право 

особи на особисту недоторканність, яке закріплено у міжнародних актах та 

Конституції, а отже, біологічні зразки та докази, отриманні внаслідок 

проведення цих слідчих розшукових дій, є недопустимими та не можуть 

використовуватися у суді. 

Також постає інше питання, пов’язане з примусовим проведенням 

освідування та отриманням зразків для експертизи – відсутність законодавчої 

регламентації саме процедури здійснення цих слідчих розшукових дій. 

Виходячи з такої позиції, деякі вчені, зокрема А. А. Благодир, наголошують на 

тому, що за умови відсутності процедури примусового проведення дані дії слід 

розглядати як такі, що не ґрунтуються на законі [4].  

На мою думку, введення положень про примусове проведення цих 

слідчих розшукових дій не є законним та необхідним. По-перше, такі дії дійсно 
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порушують одне із основоположних прав людини і цього законодавець не повинен 

був допускати. По-друге, відсутність процедури здійснення примусового 

освідування та відібрання зразків для експертизи ще раз підкреслює дану 

прогалину в законодавстві та може призвести до масштабного зловживання з боку 

владних структур.  

Як висновок, потрібно ще наголосити на тому, що примусове проведення 

даних заходів повинно відбуватися лише після попереднього використання 

слідчим/прокурором всіх можливих заходів переконання (проведення бесід, 

роз’яснень тощо). Але краще було б взагалі прибрати дані положення з КПК.  
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Вивчення причин і умов злочинності неповнолітніх та їх девіантної 

поведінки відбувалися в усі періоди розвитку суспільства. Проте, 

запропонована тема залишається актуальною й нині, не зважаючи на численні 

дослідження науковців у галузях кримінології та юридичної психології. 

Соціальні аспекти злочинності, в тому числі і злочинності неповнолітніх, були 

предметом досліджень Ю.М. Антоняна, І.П. Васильківської, А.І. Долгової, Г.М. 

Міньковського, Т.Г. Перепелиці, В.Я. Рибальської, С.А. Тарарухіна, А.П. 

Тузова та інших вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі психологів і 

соціологів. Це пояснюється стрімким розвитком суспільних відносин, в 

результаті яких з’являються нові джерела отримання інформації, з яких 

неповнолітні дізнаються про криміногенне середовище, злочини та їх вчинення 

у яскравому висвітленні. У результаті подібної пропаганди неправильно 

засвоюється інформація про такі явища та виникає висока вірогідність 

вчинення злочину неповнолітнім, адже ця категорія осіб не має сформованого 

характеру, вміння зважено і розсудливо діяти в життєвих ситуаціях. 

Злочинність неповнолітніх є однією із ключових проблем кримінології, а 

в умовах сучасної політичної, економічної та воєнної ситуації в нашій державі 

це питання постало особливо гостро. Насамперед необхідно визначитися, кого 

слід розуміти під особою неповнолітнього злочинця. Законодавцем чітко 

встановлено, що це особа у віці від 14 до 18 років, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння, що передбачене Кримінальним кодексом України.  

Сучасні тенденції злочинності неповнолітніх зазнали деяких змін, що 

обумовлені різними факторами. За часів незалежної України даній категорії 

злочинів були притаманні такі характерні ознаки:  

1) корисливий характер злочинності, що вчиняється переважно групою у 

складі 2–3 осіб у вуличній обстановці;  

2) надмірна агресія і жорстокість по відношенню до жертв 

правопорушень, якими досить часто стають також неповнолітні;  
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3) неповнолітніми злочинцями найчастіше виступали особи, які мали 

розлади психіки та представники неблагополучних сімей. 

За даними судової статистики, наданими Державною судовою 

адміністрацією України (ДСА), протягом 2016 року на розгляді суддів суду 

першої інстанції перебувало 6041 кримінальне провадження щодо 7438 

неповнолітніх. У 2017 році кількість кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх збільшилася. Зокрема, протягом року у судах першої інстанції 

перебувало на розгляді 6408 кримінальних проваджень щодо 7976 

неповнолітніх осіб [4].  

До загально-соціальних причин та умов, які сприяють поширенню 

злочинності неповнолітніх, належать: 

- значний розрив у матеріальному забезпеченні дітей, вихідців із різних 

соціальних груп (соціальне розшарування); 

- бездоглядність як відсутність належного контролю з боку сім'ї та 

освітніх установ за поведінкою, зв'язками, проведенням часу неповнолітніх. 

Вона відзначається в 4/5 випадків злочинів неповнолітніх; 

- безпритульність неповнолітніх потерпілих, яка сприяє створенню 

ситуації та приводів для злочинів; 

- низький рівень роботи освітніх установ (формалізм, нечесність, 

непрофесіоналізм, нехтування індивідуальним підходом до виховання та 

навчання тощо); 

- незадовільні умови виховання в сім'ї. Істотні дефекти сімейного 

виховання наявні в більшості випадків негативного формування особи та 

подальшого переходу на злочинний шлях конкретних підлітків. У 30-40 % 

випадків злочинів неповно літніх відмічається негативний уплив з боку батьків 

та інших старших членів сім'ї [2]; 

- відсутність (тимчасова чи тривала) в батьків можливості забезпечувати 

мінімально необхідні потреби дітей. Близько 30 млн. громадян мають прибутки 

нижчі від прожиткового мінімуму. У таких родинах виникають настрої 

безнадійності, соціальної заздрості й озлобленості через важке матеріальне 
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становище. За відсутності соціальної підтримки ці обставини формують 

мотивацію злочинів - крадіжок, хуліганства та ін.; 

- негативний уплив найближчого оточення - побутового, навчального, 

виробничого, як однолітків, так і дорослих. Негативно вплинути на поведінку 

підлітка можуть певні ситуації, що породжують у нього неправильне уявлення 

про допустимість і безкарність злочинних дій, котрі свідчать про розрив між 

словами та вчинками самих вихователів тощо; 

- підбурювання з боку дорослих злочинців, що стається в 30% випадків. 

Нерідко така ситуація пов'язана з попереднім втягненням у пияцтво, азартні 

ігри, інші форми дозлочинної антигромадської поведінки в поєднанні з 

пропагандою "переваг" життя злочинців [1]; 

- вплив ЗМІ і загальнодоступних творів масової культури. На сучасному 

етапі розвитку технологій Інтернет та телебачення є в кожній оселі, тому 

проводячи своє дозвілля, неповнолітні користуються цими джерелами 

розповсюдження інформації. Тут вони мають вільний доступ  до кіноіндустрії, 

серіалів, відео, телепередач, які можуть містити у собі культ насильства і 

аморальну поведінку (грабежі банків, розбійні напади, вбивства, бійки, 

вживання наркотичних засобів, нецензурну лайку, сексуальну розбещеність і т. 

ін.), формуючи у молоді переконання, що в соціумі, де вони живуть, головними 

є сила, гроші та влада. Демонстрація нехтування законом та іншими 

соціальними цінностями, безперечно будує враження у підлітка, що так і 

повинно бути [3, с.22]. 

Звертаючись до проблеми злочинності неповнолітніх в Україні, слід 

виходити з того, що вона є частиною загальної злочинності у суспільстві і 

розвивається під впливом тих самих факторів, що і злочинність в цілому. Але 

існують і певні особливості, які впливають на її кримінологічні показники: 

стан, динаміку та рівень злочинності. 

Отже, необхідно зазначити, що усунувши вищезазначені фактори, 

кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, значно зменшиться. Також, для 
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запобігання таким злочинам потрібно проводити постійну профілактичну 

роботу серед цієї вікової групи осіб. 
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У травні 2018 року Європа перейде на оновлені правила обробки 

персональних даних, встановлені Загальним регламентом щодо захисту даних 

(Регламент ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року або GDPR - General Data 

Protection Regulation) [1]. Даний регламент, який має пряму дію в усіх 28 

країнах ЄС, замінить рамкову Директиву про захист персональних даних 95/46 / 

ЄС від 24 жовтня 1995 року [2]. Основні положення і вимоги Регламенту GDPR 

закріплені в преамбулі, що містить 173 пункти, і в 99 статтях.  

У цій статті ми проаналізували нові правила обробки персональних даних 

в ЄС. 

Регламент GDPR встановлює цілі, принципи, загальні правила захисту 

фізичних осіб у відношенні обробки персональних даних, їх вільного 

переміщення в рамках Євросоюзу, включаючи міжнародну передачу даних. 

Регламент GDPR закріплює, в тому числі, такі принципи обробки персональних 

даних. Персональні дані повинні: 

- бути оброблені правомірно, справедливо і прозоро щодо суб'єкта даних ( 

«принцип законності, справедливості і прозорості»); 

- бути зібрані для певних, чітких і законних цілей і в подальшому не 

оброблятися способом, несумісним з цими цілями; подальша обробка даних для 

архівних цілей, в інтересах суспільства, наукових і історичних досліджень або 

статистичних цілей, не розглядається як несумісна з початковим цілям ( 

«принцип цільового збору даних»); 

- бути оброблені адекватно і обмежуватися цілями, для яких вони 

обробляються (принцип «мінімізації даних»); 

- бути оброблені точно і там, де це необхідно, а також повинні 

оновлюватися; має бути вжито всіх розумних заходів для гарантії того, що 

персональні дані, які є неточними, з урахуванням цілей, для яких вони 

обробляються, будуть видалені або виправлені без затримки (принцип 

«точності»); 
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- зберігатися в формі, що дозволяє ідентифікувати суб'єкта даних не 

довше, ніж це необхідно для цілей, для яких персональні дані обробляються; 

персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалих періодів, тому 

що персональні дані можуть оброблятися тільки для архівних цілей в інтересах 

суспільства, наукових або історичних дослідницьких цілей або для цілей 

статистики, з урахуванням здійснення відповідних технічних і організаційних 

заходів ( «принцип обмеження зберігання даних»); 

- бути оброблені таким чином, щоб забезпечити належне збереження 

персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної 

обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, з використанням 

відповідних технічних або організаційних заходів ( «принцип цілісності та 

конфіденційності») (стаття 39 Регламенту GDPR). 

Правомірність обробки даних оцінюється виходячи з таких вимог і умов: 

- суб'єкт даних дав згоду на обробку його персональних даних для одного 

або більше конкретних цілей; 

- обробка необхідна для виконання договору, стороною якого суб'єкт 

даних є стороною або для вжиття заходів щодо прохання суб'єкта даних до 

укладення контракту; 

- обробка необхідна для дотримання відповідних зобов'язань контролера; 

- обробка необхідна для захисту життєвих інтересів суб'єкта даних або 

іншої фізичної особи; 

- обробка необхідна для виконання певних завдань і здійснюється в 

інтересах суспільства або для виконання функцій контролера; 

- обробка необхідна для законних цілей і інтересів регулятора третіх осіб. 

Регламент GDPR скасовує діючу в даний час Директиву 95/46 / EC 

Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 про забезпечення 

окремих осіб щодо обробки персональних даних і вільне переміщення таких 

данних і замінює її. Згідно зі Статтею 29 названої Директиви 95/46 / EC була 

заснована Робоча група із захисту фізичних осіб при обробці персональних 

даних (Data Protection Working Party, WP29). 
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Робоча група із захисту фізичних осіб при обробці персональних даних 

(далі - «Робоча група») діє в даний час, розробляючи роз'яснення і рекомендації 

з різних аспектів майбутнього застосування Регламенту GDPR. 

Діяльність Робочої групи припиниться 25 травня 2018 р в зв’язку зі 

скасуванням Директиви 95/46 / EC. При цьому з цієї дати, тобто з 25 травня 

2018 р. починає функціонувати новостворений орган Євросоюзу - Європейська 

рада із захисту даних (European Data Protection Board, EDPB), який заснований 

у відповідності до Регламенту GDPR [1]. В організаційному плані цей орган 

буде включати керівника Європейської служби із захисту даних і старших 

представників Національних органів із захисту даних (Data Protection 

Authorities) країн-учасниць Євросоюзу (Стаття 94 Регламенту GDPR). 

Компетенція Європейської ради із захисту даних буде пов'язана з: 

- підготовкою висновків і керівних положень щодо однакового 

застосування Регламенту GDPR; 

- підготовкою висновків і звітів в сфері захисту даних для Європейської 

Комісії; 

- здійсненням ключову роль в реалізації «механізму єдиного вікна» 

(знаходиться в стадії уточнення регулювання). 

В контексті змісту Регламенту GDPR до суб'єктів, які здійснюють 

«обробку» «персональних даних», відносяться «контролер» і «обробник». 

«Персональні дані» (personal data) - означають будь-яку інформацію, що 

стосується ідентифікованого або ідентифікуючої фізичної особи ( «суб'єкт 

даних»); ідентифікуюча фізична особа є особою, яка може бути ідентифікована 

прямо або побічно, зокрема, на основі ідентифікаційної інформації, такої як 

ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, ідентифікатор в 

інтернеті (онлайн-ідентифікатор) або за допомогою одного або декількох 

показників, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, 

економічної, культурної або соціальної ідентичності даної фізичної особи; 

«Обробка» (processing) означає будь-яку операцію або набір операцій, які 

здійснюються з персональними даними або набором персональних даних, з 
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використанням автоматизованих засобів і без таких, серед яких збір, запис, 

організація, структурування, зберігання, переробка або зміна, пошук і вибірка, 

експертиза, використання, розкриття за допомогою передачі, розсилка чи інший 

спосіб надання для доступу, угруповання або комбінування, відбір, стирання 

або знищення (Стаття 4 Регламенту GDPR). 

«Контролер» (controller) - це фізична або юридична особа, державний 

орган, агентство або інший орган, який самостійно або спільно з іншими, 

визначає цілі і засоби обробки персональних даних (Стаття 4 Регламенту 

GDPR). 

Регламент GDPR закріплює, що контролер зобов'язаний: в певних 

випадках співпрацювати з обробником даних; вести облікову документацію; 

здійснювати оцінку впливу обробки персональних даних на права суб'єктів 

даних для деяких видів обробки даних; впроваджувати механізми захисту 

даних; в момент збору персональних даних надавати суб'єктам даних повну 

інформацію про цілі збору персональних даних, про права суб'єктів даних і т.д 

.; зобов'язані, по можливості, протягом 72 годин повідомляти національні 

органи із захисту даних (Data Protection Authorities) про виявлення витоків 

персональних даних, і відповідних суб'єктів персональних даних. 

«Оброблювач» (processor) - це фізична або юридична особа, державний 

орган, агентство або інший орган, який обробляє персональні дані від імені та 

за дорученням контролера. Оброблювач зобов'язаний: вести письмовий реєстр 

операцій з обробки персональних даних, виконаних від імені та за дорученням 

кожного контролера; якщо у обробника немає представника в Євросоюзі, він 

зобов'язаний призначити таку особу в певних випадках; без затримок 

повідомляти контролера про витоки персональних даних; брати участь в 

діяльності по транскордонної передачі даних. 

Крім того, контролери і обробники, в рамках своїх програм звітності 

зобов'язані призначити інспектора із захисту даних (Data Protection Officer). 

Згідно з Регламентом GDPR, інспектор із захисту даних в обов'язковому 

порядку призначається в таких випадках: 
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- обробка даних здійснюється державним органом; 

- основна діяльність контролера або обробника пов'язана з такою 

обробкою даних, яка за своїм охопленням, цілям і суті, вимагає 

великомасштабного, регулярного і систематичного моніторингу суб'єктів 

даних; при обробці спеціальної категорії даних. 

Територіальна сфера застосування безпосередньо закріплена в статті 3 

Регламенту GDPR. Територіальна сфера застосування обмежується rjhljyfvb 

Європейського Союзу, однак юрисдикційно дія Регламенту GDPR 

поширюється на суб'єктів за межами Європейського Союзу. 

З метою забезпечення того, щоб фізичні особи не були позбавлені 

захисту, на яку вони мають право відповідно до Регламенту GDPR, обробка 

персональних даних суб'єктів даних в Євросоюзі контролером або обробником, 

що не засновані в Євросоюзі, підпадає під дію Регламенту GDPR у випадках, 

коли : 

а) обробка персональних даних суб'єктів даних в Євросоюзі пов'язана з 

продажою товарів або послуг суб'єктам даних в Євросоюзі, незалежно від того, 

пов'язано це з їх з оплатою чи ні. При цьому Регламент GDPR встановлює, що 

ознаками, які свідчать про намір пропонувати товари або послуги суб'єктам 

даних в Євросоюзі, є: 

- використання мови або валюти, що зазвичай використовуються в 

одному або декількох державах-членах, з можливістю замовляти товари та 

послуги на цій мові; 

- згадка споживачів або користувачів, які знаходяться в Євросоюзі (пункт 

23 Преамбули Регламенту GDPR); 

б) обробка персональних даних суб'єктів даних, що знаходяться в 

Євросоюзі також є предметом регулювання Регламенту GDPR, коли це 

пов'язано з моніторингом дій /поведінки суб'єктів даних в Євросоюзі, остільки, 

оскільки їх діяльність відбувається на території Євросоюзу. Для того, щоб 

визначити, чи підпадає діяльність з обробки даних для цілей моніторингу дій 

суб'єкта даних, встановлюється факт того, чи здійснюють фізичні особи 
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діяльність в інтернеті, в тому числі потенційну можливість послідовного 

використання технології обробки персональних даних і т.д. (Пункт 24 

Преамбули Регламенту GDPR). 

Регламентом GDPR передбачена відповідальність за порушення правил 

обробки даних. Штрафи можуть досягати 20 мільйонів доларів або 4 відсотків 

річного обороту компанії. 

Незважаючи на те, що нові вимоги до обробки персональних даних 

серйозні, в них є позитивні сторони для позаєвропейських компаній: легше 

дотримуватися єдиного набору правил захисту і обробки даних, ніж 

враховувати національні нюанси обробки персональних даних кожної окремої 

країни ЄС, як це доводилося робити до введення GDPR. Більш того, реформа 

спрямована на стимулювання економічного зростання шляхом скорочення 

витрат і бюрократії для компаній, що працюють в ЄС. Дотримання одного 

правила замість 28 (кількість країн-членів ЄС) допоможе маленьким компаніям, 

що розвиваються, вийти на нові ринки. 

GDPR - найважливіший законодавчий документ, який суттєво підвищує 

рівень захисту персональних даних в ЄС і за його межами. Він вимагає дуже 

уважного вивчення і дотримання. Реформа дає ясність і послідовність правил, 

що повинні застосовуватися в сфері захисту даних. Вона також відновлює 

довіру користувача-споживача, що дозволяє бізнесу максимально 

використовувати можливості на єдиному європейському цифровому ринку. 

Збір, аналіз та переміщення персональних даних по всьому світу мають велике 

економічне значення. 

Література: 

1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 

27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
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2. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 

October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data. 
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УДК 657         Юридичні науки 

 

ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА ПИТАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ШТУЧНО 

СТВОРЕНИХ ОРГАНІВ ЛЮДИНІ 

 Патока А.В.,  

студентка Полтавського юридичного інституту 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

У сучасному світі, світі нових технологій, наукових відкриттів і шаленого 

прогресу, мабуть, немає жодної галузі суспільного життя, яка б залишалася 

статичною. І одну з лідерських позицій у цьому посідає медицина, і 

трансплантологія зокрема. [1, с. 285]. 

На сьогодні, трансплантація являє собою один із найпрогресивніших і 

найефективніших методів лікування тяжких захворювань. Однак, неналежне 

правове регулювання і, фактично, відсутність реальної законодавчої основи для 

цієї галузі медицини унеможливлюють подальший розвиток і процвітання 

трансплантології в Україні. 

Мабуть, найбільшою проблемою сучасної трансплантології, яка турбує 

усіх, без виключень, держав світу, є тотальна нестача органів для 

трансплантації, яка з кожним роком стає все більш гострою. До прикладу, 

British Heart Foundation (BHF) повідомляє, що за останні 10 років у 

Великобританії кількість хворих, які потребують трансплантації серця, зросла 

на 162% [2]. А це, у свою чергу, сприяє активізації наукових пошуків, що 

спрямовані на вирішення цієї глобальної проблеми. І одним із таких варіантів є 

використання штучних органів та органів, що були клоновані зі стовбурових 

клітин.  
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Використання штучно створених органів для трансплантації містить 

чимало як позитивних, так і негативних аспектів.  

Здавалося, що зазначений альтернативний метод лікування є додатковою 

гарантією забезпечення законодавчо закріпленого права на фізичну (тілесну) 

недоторканість. Однак, використання органів, створених зі стовбурових клітин, 

має власні етичні проблеми. Перш за все, важливим є той факт, що основним 

джерелом ембріональних стовбурових клітин, які мають здатність самостійно 

знаходити слабкі місця організму, тобто місця, де вони є найбільш потрібними, 

є фетальна тканина від абортів та медичного матеріалу, який залишається після 

штучного запліднення [3, c. 57].  

Тож, дослідження у сфері створення штучних органів за допомогою 

стовбурових клітин стоїть на межі правомірності та протиправності таких 

наукових пошуків. На мою думку, все залежить від законодавчого закріплення 

моменту, з якого офіційно починається охорона життя особи, навіть ще 

ненародженої, а також визначення правового статусу ембріона людини в 

конкретній державі. До прикладу, такі держави, як Греція чи Італія ніяким 

чином не регулюють питання ембріональних досліджень у своїх 

законодавствах. Дослідження людського ембріона заборонено в Німеччині, 

Австрії та Ірландії. В Іспанії, Швеції, Данії та Великобританії дозволено 

дослідження на людських ембріонах віком до 14 днів, оскільки вважається, що 

саме з 14 дня, після закріплення зиготи до стінки матки, починається життя 

людини. Тільки Данія і Великобританія дозволяє створювати ембріони в 

дослідницьких цілях [4]. В Україні правовий статус ембріона не 

регламентовано належним чином, а правоздатність особи як суб’єкта 

суспільних, правових відносин визначається фактом її народження.  

Наведене підтверджує той факт, що українське законодавство у сфері 

охорони здоров’я наразі є або непрогресивним, оскільки взагалі ніяким чином 

не регламентує сучасні суспільні відносини, що зароджуються чи вже існують, 

або суперечливим, що у свою чергу негативно впливає на ефективність 

правового регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері. 
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Однак, наукові дослідження стосовно пошуку іншого, етично 

виправданого, джерела стовбурових клітин розвивається з шаленою швидкістю 

і вже досягли неабиякого прогресу не лише за кордоном: у США й деяких 

країнах Європи, а й в Україні. Таким альтернативним джерелом є пуповинна 

кров та плацента в момент народження дитини. Саме в ній міститься найбільша 

концентрація стовбурових клітин, яка в десятки тисяч разів перевищує кількість 

таких клітин у плаценті, кістковому мозку та інших органах дорослої людини. 

Цей біоматеріал може бути збережений і в подальшому використаний для 

відновлення тканин і органів тільки цієї особи. Таким чином, повністю зникає 

необхідність у вилученні органів з організму іншої особи. Зрозуміло, що вже 

дорослі люди не мають таких переваг, однак це відкриття створило надзвичайні 

можливості для майбутнього покоління. 

Варто зазначити, що не зважаючи на те, що процес збору пуповинної 

крові є досить простим, але подальше кріоконсервування, саме завдяки якому 

стовбурові клітини можуть зберігатися протягом невизначеного часу та в разі 

потреби використовуватись, є високотехнологічним процесом. І тут вбачається 

наступна важлива проблема, характерна для України, яка полягає у тому, що 

технічне обладнання, необхідне для кріоконсервування, є досить дорого 

вартісним, а отримана пуповинна кров має міститися у спеціальних сховищах – 

кріобанках. Такі банки наразі існують у багатьох розвинених країнах, 

наприклад, у США їх більше ста, а в Україні поки що один, створений у 2004 

році при Інституті клітинної терапії [5]. Крім того, фінансування галузі 

регенераційної медицини потребує чималої кількості видатків з державного 

бюджету України, що в умовах сьогодення є просто неможливим.  

Проте, навіть за наявності таких перешкод, розвиток зазначеної 

технології у нашій державі досяг великих успіхів. Підтвердженням цього є, 

зокрема, той факт, що саме українські науковці запатентували алгоритм 

кріоконсервування клітин, завдяки якому пуповинну кров можна зберігати 

протягом необмеженого часу без втрати якісних властивостей, а потім 
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розморожувати зі збереженням практично всієї кількості клітин. І що особливо 

важливо – аналогів цьому патенту на сьогодні в світі не існує. 

Таким чином, з огляду на вищезазначене вбачається необхідність у  

якісній правовій регламентації галузі регенераційної медицини в Україні, а 

також у створенні дієвих механізмів їх реалізації та розширення. Адже 

українські дослідники володіють неабияким інтелектуальним і науковим 

потенціалом, який повинен мати державну підтримку, у тому числі й 

юридичну, задля подальшого розвитку і процвітання цієї прогресивної галузі. 

Оскільки, як влучно стверджує доктор медичних наук Юрій Гладких: «Банки 

стовбурових клітин найближчими роками стануть не менш значущими, ніж 

запаси нафти та газу». 
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ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ПРАВОПОРУШЕННЯ: 

ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 Пророченко В.В., Старенок І.П., 

студенти юридичного факультету 

Чернігівський національний технологічний університет 

м. Чернігів, Україна 

В сучасних умовах дослідження правової природи адміністративних 

стягнень потребує комплексного підходу, оскільки багатоманіття 

адміністративних стягнень, передбачених Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) зумовлює необхідність 

диференційованого дослідження їх сутності. Одним із видів адміністративних 

стягнень передбачених ст. 24 КУпАП є оплатне вилучення предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення. На відміну від інших даний вид адміністративних стягнень є 

недостатньо дослідженим в науці адміністративного права. Особливості та 

перспективи його подальшого застосування є достатньо актуальними, оскільки 

в науці точаться дискусії щодо недоцільності  використанняння даного виду 

адміністративних стягнень. 

Вивченням питань, пов’язаних із застосуванням адміністративних санкцій 

займалися такі вчені як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, І.І. Веремеєнко, Р.С. 

Козюренко, Т.О. Коломоєць та інші. 

Перш за все, слід визначити поняття адміністративного стягнення. Так, 

згідно ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і 

застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил 

співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим 

правопорушником, так і іншими особами [1]. 
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На думку Т.О. Коломоєць адміністративними санкціями є зафіксовані у 

санкціях адміністративно-правових норм заходи примусу, які застосовуються 

органами адміністративної юрисдикції щодо особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, з метою попередження вчинення нових 

правопорушень як цією особою, так і іншими особами, виховання та покарання 

цієї особи [2, с. 192]. 

Адміністративні стягнення поділяються на кілька різновидів. Так, ось, 

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення, як вид адміністративного 

стягнення належить до адміністративних стягнень майнового характеру [3, с. 

96]. 

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення передбачене ст. 28 

КУпАП. Так, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в його 

примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею 

вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації 

вилученого предмета. Порядок застосування оплатного вилучення і види 

предметів, які підлягають вилученню, встановлюються цим Кодексом та 

іншими законами України [2]. 

Досліджуючи сутність даного виду стягнення зауважимо, що мета 

стягнення у вигляді оплатного вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення - 

позбавити порушника права володіння предметом, який ним використовується 

незаконно або з порушенням загальнообов’язкових правил користування, 

встановлених законодавством. КУпАП передбачає    можливість   застосування    

оплатного    вилучення    транспортних засобів за повторне протягом року 

керування ними в стані сп’яніння або ухилення від проходження огляду на 

наявність сп’яніння (ч. 2 ст. 130) і за повторне керування цими засобами, не 

зареєстрованими (перереєстрованими) у встановленому порядку, з підробленим 
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номерним знаком чи з номерним знаком, який не належить цьому засобу, або з 

умисно прихованим номерним знаком (ч. 5 ст. 121), а також вогнепальної зброї 

та боєприпасів до неї за порушення правил їх зберігання чи перевезення (ч. 1 

ст. 191) і за ухилення від реалізації зброї та боєприпасів громадянами, у яких 

органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання (ст. 193) [4, с. 

119]. 

Слід відмітити, що дане адміністративне стягнення відповідно до вимог 

ст. 25 КУАП може бути як основним, так і додатковим, але фактично це 

покарання застосовується винятково як додаткове, оскільки в межах КУпАП не 

лишилося статей, які б дозволяли застосувати його як основний вид покарання. 

Воно може бути застосоване лише тоді, коли це передбачено санкцією 

відповідної статті. Зазвичай це альтернативний вид покарання, застосування 

або незастосування якого віднесено до компетенції органу або посадової особи, 

яка вирішує справу по суті. Проте, саме складність застосування даного 

стягнення не спонукає працівників правоохоронних органів його накладати. 

Проте в КУпАП містяться і такі склади адміністративних проступків, за 

вчинення яких застосування оплатного вилучення майна, яке стало знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, є 

обов’язковим, що створює додаткові «проблеми» для суб’єктів 

правозастосування. 

І. І. Веремеєнко пропонує залишити це стягнення лише як додаткове, 

оскільки воно має чітко визначену спрямованість і абсолютно визначений 

характер [5, с.10-11]  

Ми погоджуємося з думкою Л.В. Шестак, що проблема застосування 

цього виду покарання полягає в тому, що воно може застосовуватися винятково 

щодо майна, яке належить особі на праві приватної власності. Якщо ж особа не 

є власником, а виступає недобросовісним користувачем, володільцем такого 

майна, дана санкція не може бути застосована, що, в окремих випадках, 

приводить фактично до безвідповідальності правопорушника. Так, якщо особа-

невласник транспортного засобу за керування таким засобом у нетверезому 
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стані була позбавлена права керування (ч. 1 ст. 130 КУпАП), то вчинення цього 

ж правопорушення повторно дозволяє застосувати до горе-водія лише штрафні 

санкції (ч. 2 ст. 130 КУАП), оскільки прав на управління транспортним засобом 

його вже позбавлено, а оплатно вилучити транспортний засіб неможливо, бо він 

не є власністю порушника [6, с.147].  

Таким чином, дослідивши юридичну природу та особливості 

застосування такого виду адміністративного покарання, як оплатне вилучення 

предмета, який став безпосереднім об’єктом або знаряддям вчинення 

адміністративного правопорушення можемо зробити висновок про 

недоцільність його застосування, а тому, на нашу думку, необхідно його  

виключити з системи адміністративних стягнень, оскільки воно не несе собою 

жодного покарання для правопорушника. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ В СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОМУ В СТ.155 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ  УКРАЇНИ 

Романчак Г.В., 

здобувач вищої освіти факультету №6 

 Львівський державний університет внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

Тема статевих злочинів, а, зокрема, статевих злочинів проти 

неповнолітніх, і нині залишається актуальною. Вони становлять підвищену 

суспільну небезпеку, а положення про те, що дитина внаслідок її фізичної та 

розумової незрілості потребує посиленої охорони й піклування, уже давно 

отримало загальне визнання. Ефективність кримінально-правової протидії 

статевим злочинам проти неповнолітніх зумовлюється багатьма обставинами, 

серед яких провідне місце займає досконалість самого закону про кримінальну 

відповідальність. Це значною мірою активізувало пошуки шляхів 

вдосконалення чинного законодавства в Україні. 

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної 

експлуатації» 14 березня 2018 р. № 2334-VIII, яким внесено зміни до статті 155 

Кримінального кодексу України. 

Цим законодавчим актом вдосконалено кримінальне законодавство та 

приведено його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері протидії 

сексуальним зловживанням щодо дітей. Закон стосується ненасильницького 

статевого злочину в частині зміни потерпілої особи. 

Дотепер стаття 155 Кримінального кодексу України встановлювала 

кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, що не досягла 
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статевої зрілості, при цьому без вказання віку, з якого саме настає статева 

зрілість. Це створювало додаткові труднощі при кваліфікації дій підозрюваних 

та викликало необхідність під час розслідування додатково встановлювати факт 

настання чи не настання статевої зрілості у потерпілої особи. 

Зараз  стаття 155 КК викладена в наступній редакції: "Природні або 

неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до 

п'яти років або позбавленням волі на той самий строк» [1]. 

Щодо питання кримінальної відповідальності за «добровільні» статеві 

зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, слід вказати, що 

дотепер положеннями ст.155 КК України була передбачена кримінальна 

відповідальність за статеві зносини з особою, що не досягла статевої 

зрілості. Потерпілими від даного злочину були особи як жіночої, так і 

чоловічої статті, які на момент скоєння злочину не досягли статевої зрілості. 

Питання про досягнення особою статевої зрілості вирішуються у відповідності 

з Правилами проведення судово-медичних експертиз з приводу статевих станів 

бюро судово-медичної експертизи. Законодавець та судова практика не 

пов'язували досягнення статевої зрілості з досягненням якогось конкретного 

віку. Разом з цим, таке визначення потерпілого від даного злочину не можна 

назвати вдалим. Складності у визначенні факту досягнення особою статевої 

зрілості , як правило, виникали у віці від 14 до 16 років. Це питання в кожному 

конкретному випадку вирішувалося судово-медичною експертизою [3]. 

Як можна зрозуміти із пояснювальної записки до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від 

сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації»  запропоновані зміни до 

законодавства України з питань захисту дітей від сексуальних зловживань та 

сексуальної експлуатації були  розроблені з метою гармонізації законодавства 

України із положеннями Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, 

дитячої проституції і дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини 

(далі – Факультативний протокол), ратифікованого Верховною Радою України 
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3 квітня 2003 р.,  Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства (далі – Ланцаротська Конвенція), що 

ратифікована Україною 20 червня 2012 р. та Європейської соціальної хартії 

(переглянута), ратифікованої Україною  14 вересня 2006 р.  

Комітет ООН з прав дитини у своїх Заключних спостереженнях щодо  

виконання Україною Конвенції ООН про права дитини від 1995, 2002, 2007 та 

2011 років рекомендував Україні встановити чіткій мінімальний вік статевого 

повноліття [2]. 

Згідно із запропонованими у законі змінами до статті 155 КК України, 

криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-

річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється 

мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету 

ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні 

судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої 

особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину. 

Крім того, використання запропонованого у законі вікового критерію та 

відмова від вживання терміна „статева зрілість” різко знизить ймовірність 

об’єктивного ставлення у провину, оскільки суб’єктивна сторона цього складу 

злочину вимагає від винного усвідомлення, що потерпіла особа не досягла 

статевої зрілості. Водночас фізіологічний (статевий) розвиток є індивідуальним 

і встановлення факту недосягнення потерпілою особою статевої зрілості не 

рідко вимагає спеціальних знань, а в окремих випадках є неможливим без 

проведення відповідної експертизи.  

Таким чином, можна зробити висновок, що досить вдалим є внесення 

змін до ст.155 КК України в частині визначення мінімального віку статевого 

повноліття ,що виключило необхідність обов'язкового проведення судово-

медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи. 

Тому внесення таких  змін та доповнень сприятиме підвищенню стану 

захисту та дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське 

законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від 
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сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН 

з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав. 

Література: 
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Згідно вимог ст. 11 ЗУ “Про судоустрій та статус суддів”, учасникам 

судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати 

участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції, у порядку 

встановленому процесуальним законом. [1] 

У частині 1 статті 212 ЦПК закріплено право особи брати участь у 

судовому засіданні в режимі відео-конференції поза межами приміщення суду 

за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд 

зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків коли явка 

цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою. [2, с.11] 

Для того щоб прийняти участь у судовому засіданні в режимі відео-

конференції має подати клопотання. У клопотанні особа повинна довести що не 

має змоги дістатися суда або ж довести те, що поїздка в суд буде дуже 

затратною для неї і доцільньше буде скористатися відео-конференцією. 

Суд повідомляє свою рішення щодо цього клопотання у ухвалі. Ухвала 

суду, винесена за наслідками вирішення цього питання, оскарженню не 

підлягає. 

Питання технічного забезпечення в державних установах завжди було 

проблемним. У більшості випадків суд відмовляє особі саме через брак 

технічного забезпечення. Наприклад суд має лише 2-3 приміщення які 

обладнані потрібними засобами для відео зв’язку і всі вони в даний момент 

зайняті. 

Сподіваюсь, що у найближчому майбутньому в судах запрацює єдина 

інформаційно-телекомунікаційна система. Більшість юристів вважають це 

безперечним кроком у майбутнє і однією із найрішучіших інновацій у 

судочинстві незалежної України. 

Учасники справи зможуть брати участь у судовому засіданні поза межами 

приміщення суду. На мою думку, це значно полегшить участь особи у судовому 

засіданні і звільнить його від витрат на участь у судовому засіданні. 
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Для реалізації цього грандіозного проекту потрібне відповідне технічне 

забезпечення. Саме через проблеми з ним, Єдина судова інформаційно - 

телекомунікаційна система досі не працює. 

Як приклад застосування нових електронних технологій можна навести 

новели ЦПК Німеччини. Цей кодекс передбачає можливість участі у судовому 

засіданні учасників процесу завдяки використанню відео- та аудіозасобів 

(параграф 128а). У такому випадку зображення та звук судового розгляду 

транслюються у залу судового засідання та у місцезнаходження сторін, 

представників та адвокатів.[3, с.59] 

Тому пропоную покращити технічне забезпечення у судах, адже це 

спонукатиме покращенню та пришвидшенню Цивільного процесу. 
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На сьогоднішній день інтелектуальна власність та результати її творчої 

діяльності стає рушійною силою будь-якого розвитку. Адже саме вони 

визначають стратегію і тактику соціально-економічного прогресу будь-якої 

країни. Зростання ролі та значення інтелектуальної власності потребує 

необхідності посилення ефективності їх правової охорони та захисту. 

Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності – це система 

заходів, спрямованих на визнання, відновлення цих прав та припинення їх 

порушень, що застосовуються правомочним суб’єктом прав інтелектуальної 

власності та/або компетентним органом (включаючи застосування до 

порушників заходів відповідальності) [1]. 

В Україні існує декілька комітетів, агентства або відомства, що 

опікуються захистом громадян країни стосовно їх авторських і суміжних прав. 

До таких входять: Державне патентне відомство України, Комітет з 

інтелектуальної власності, Державне агентство України з авторських і 

суміжних прав та тощо. 

Захист інтелектуального права встановлений Конституцією України, 

чинним Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і 

суміжні права», зокрема його розділ V «Захист авторського права і суміжних 

прав» та іншими нормативними документами [2, с.256]. 

Згідно Цивільного Кодексу України, існує дві форми захисту прав 

інтелектуальної власності: юрисдикційна та неюрисдикційна. Щодо 

неюрисдикційної форми, то вона передбачає самозахист – захист пава 

інтелектуальної власності своїми силами, без звернення до державних органів. 

Стосовно юрисдикційної форми, то в такому випадку існує два порядки 



92 
 

захисту: загальний, який здійснюється в судах, і спеціальний – здійснюється в 

органах державного управління, органах Антимонопольного комітету України 

та в органах державної митної служби [3]. 

В останні десятиліття зростає актуальність посилення захисту 

авторського права та суміжних прав. Це зумовлюється двома основними  

чинниками: 1) перший чинник полягає у тому, що інтенсивно зростає вартість 

об’єктів таких прав, неправомірним відтворенням яких можна одержати значні 

доходи; 2)другий чинник зумовлений появою нових технологій відтворення і 

використання охоронюваних законом об’єктів. 

Важливою проблемою в притягнення до відповідальності порушники 

права інтелектуальної власності є питання про визначення майнової шкоди, що 

була завдана особі внаслідок правопорушення. У Цивільному Кодексі України 

та Законі України «Про авторське право і суміжні права» це питання постає в 

оцінці судом суті порушення, адже тут відіграють роль кілька чинників, 

кожний з яких може сильно вплинути на остаточне рішення: 

1) суб’єктивна думка кожної людини (зокрема, судді) про те, що саме 

вважається тяжким порушенням, а що легким, адже визначення ступеня 

серйозності порушення авторських та суміжних прав прямо залежить від 

активності адвоката в судовому процесі, ставлення суспільства до 

правопорушення і від особистої думки судді. 

2) розмір завданої моральної шкоди, який і без того є дуже спірним 

питання в будь-якому судовому процесі; 

3) найбільш складним питанням є визначення майнової шкоди, що була 

завдана особі внаслідок правопорушення. Тут очевидною є необхідність 

застосування відповідної категорії знань, що допоможе визначити конкретний її 

розмір. Тож доречним буде провести експертизу з цього питання [4]. 

Також через суцільну комп’ютеризацію є досить важливим питання, 

щодо захисту авторських прав винахідників комп’ютерних програм та 

розповсюдження піратських фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та 

багато іншого через Інтернет мережу. Ця проблема в наш час дуже актуальна, 
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але  не достатньо досліджена і тому  потребує конкретних вирішень на 

державному рівні. 

До прикладу, у Великобританії, Німеччині та низці інших країн існують 

спеціалізовані патентні суди. Це дозволяє сконцентрувати досвід вирішення 

патентних суперечок, створити умови правильного й однакового застосування 

нормативних актів, скоротити число інстанцій, що розглядають суперечки. 

В Україні поки що немає патентного суду, але існує практика створення 

судових колегій з інтелектуальної власності, наприклад, при Вищому 

Господарському Суді України. У таких колегія працюють судді, які мають 

спеціалізовану фахову підготовку щодо захисту прав інтелектуальної власності 

і тому можуть компетентно вирішувати суперечки у цій сфері. 

Виходячи з того, що проблема захисту прав інтелектуальної власності 

відносно недавно стала об’єктом пильної уваги в Україні, ця сфера діяльності 

містить величезну кількість невирішених питань. Сьогодні причина більшості 

порушень прав інтелектуальної власності має економічний характер, тому, 

приймаючі ті чи інші рішення стосовно врегулювання питань захисту прав 

інтелектуальної власності, необхідно враховувати дію економічних законів. 

Розвиток, вдосконалення та реалізація цивільно-правових форм охорони прав 

інтелектуальної власності, особистих немайнових й майнових прав суб’єктів 

ефективно сприятиме розвитку наукового та інтелектуального потенціалу 

української нації , що є запорукою побудови механізму сучасної економічної 

системи країни і формування правової держави, якісного управління її 

економікою [5]. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновки, що зараз існує 

проблема у розробці нових принципів захисту прав інтелектуальної власності. 

Потрібна більш жорстка система захисту прав інтелектуальної власності, 

застосування якої має назавжди відбити бажання у порушника використовувати 

неправомірно твір чи об’єкти промислової власності.  Особливу увагу потрібно 

приділити вдосконаленню законодавства в сфері інтелектуальної власності, яке 

зміцнить економічну сферу впливу при міжнародному співробітництві, надасть 
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можливість нашій країні впевненіше розвиватись у сфері інноваційної 

діяльності, що сприятиме залученню до економіки України іноземних 

інвестицій та стимулюватиме створення національної інтелектуальної 

власності. 
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В наш час, не потребує пояснюванню, наскільки змінився світ під 

впливом мережі Інтернет та розвитком цифрових технологій. Значна частина 

кореспонденції існує виключно в електронній формі, люди частіше укладають 

договори дистанційно, а завдяки Інтернету – відеоконференції стали звичайною 
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справою. Тому, останнім часом питання використання електронних засобів 

доказування в цивільному процесі привертають все більше уваги серед 

правознавців усього світу. 

Специфіка електронних доказів полягає в тому, що електронний доказ—

це інформація в чистому вигляді. Він не має матеріальної форми існування, 

легко піддається знищенню та модифікації, має нерозривний зв’язок із 

технічними носієм інформації та водночас легко переміщується в просторі за 

допомогою телекомунікаційних мереж. [2] 

Проблема використання електронних доказів полягає не в тому, щоб 

дослідити певний електронний носій інформації, а в тому, щоб визначити 

достовірність доказової інформації. 

Найпоширенішим способом процесуального оформлення електронних 

даних як доказів є трансформація такої інформації в письмові докази. Більшість 

суддів не приймають такі докази до уваги, адже суд  не має можливості 

перевірити достовірність таких доказів, дослідити їх оригінали, ідентифікації 

автора електронної інформації.[1] 

Більш ефективним способом процесуального оформлення електронних 

доказів є використання електронного цифрового підпису (далі— ЕЦП). За своїм 

правовим статусом електронний цифровий підпис прирівнюється до 

власноручного підпису, а його наявність усуває ризики, пов’язані електронною 

формою документів. Він здатний забезпечити достовірність та автентичність 

потрібної інформації та надати юридичну силу. 

Однак використання ЕЦП важко назвати способом збирання 

електронного доказу в процесуальному сенсі, адже він виступає не як засіб 

посвідчення документів, а є його основним реквізитом, наявність якого надає 

електронному документу властивість допустимості в цілях цивільного 

судочинства.[4] 

Проблему використання електронних доказів у цивільному судочинстві 

пропонується вирішувати за допомогою способів збирання та процесуального 

закріплення електронних доказів. Найбільш перспективним способом 
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процесуального закріплення електронних доказів є огляд електронних доказів 

судом під час розгляду цивільних справ. Сутність цього способу полягає в 

тому, що огляд електронного доказу постає як самостійна процесуальна дія, у 

межах якої кожний окремий суддя наділяється процесуальним повноваженнями 

безспосередньо здійснювати огляд оригіналу електронного доказу за місцем 

його знаходження та посвідчувати його копії. [5] 

Але огляд електронного доказу судом спершу передбачає необхідність 

підготовки позовної заяви, подання її до суду, відкриття провадження та 

повідомлення сторін. Тобто недобросовісні учасники цивільно-правових 

відносин мають достатньо часу вчинити дії для знищення «небажаних» джерел 

електронної інформації або змінити їх зміст. 

Відповідно до ст. 85 Цивільного процесуального кодексу України суд за 

заявою учасника справи або за власної ініціативи може оглянути веб-

сайт(сторінку), інші місця збереження даних у мережі Інтернет із метою 

встановлення та фіксування їх змісту. Такий підхід відповідає сучасним 

світовим тенденціями лібералізації вимог до допустимості доказів, що 

виражається в наданні судді можливості самостійно дослідити електронний 

доказ та згодом оцінити його значущість із метою правильного розгляду 

справи.[6] 

Передбачені чинним законодавством способи збирання та 

процесуального закріплення доказів не відображають реалії сучасного доказів 

не відображають реалії  сучасного світу та не враховують специфіку 

електронних засобів доказування. Перспективами подальших розробок у цьому 

напрямі є дослідження способів збирання та процесуального закріплення 

електронних доказів під час розгляду окремих категорій справ, аналіз 

особливостей дослідження й оцінки електронних доказів, а також вивчення 

світового досвіду зарубіжних країн у збиранні та фіксації електронних доказів у 

межах цивільного судочинства. 
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Одним із найнеобхідніших елементів повноцінного життя особистості є її 

розумова діяльність, за допомогою якої створюються всі багатства суспільства. 

Вона дає змогу людині розкрити та реалізувати свої здібності та інтелект,  які 

ще з найдавніших часів високо цінувались. Так, вже за старих часів існував 

певний механізм захисту авторського права, який дозволяв автору 

літературного, мистецького або наукового твору отримати моральний і 

матеріальний зиск від створеного ним. 

Сьогодні, в умовах ринкових відносин, результати творчої діяльності 

стають товаром, що приносить дохід його творцю. Разом з тим розвиток різних 

сфер творчості має особливе значення для всього суспільства, оскільки 

тенденції розвитку науки і культури, особливо у другій половині XX ст. та на 

початку XXI ст., свідчать про те, що людство у своєму розвитку підійшло до 

тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися саме розумовою 

діяльністю суспільства, складаючи культурний спадок нації. Саме тому у 

збереженні творчих здобутків та захисті інтересів їх творців зацікавлені не 

тільки вони самі, а й суспільство у цілому.  

З утворенням України як самостійної держави і орієнтацією її на розвиток 

ринкових відносин став відчуватися недостатній рівень охорони авторського 

права. Вона вже зробила значні кроки на шляху до гармонізації свого 

законодавства із нормами Європейського Союзу. Відповідно до підписаних 

угод у сфері охорони і захисту інтелектуальної власності, були прийняті 

важливі закони та підзаконні акти. Так, захист прав та законних інтересів 

суб’єктів авторського права виконується шляхом передбачених законом заходів 

із їх визнання та поновлення, припинення їх порушення, застосування до 

правопорушників заходів юридичної відповідальності. Проте, правове 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності помітно відстає від 

міжнародних стандартів [1, с. 129]. Тому виникла потреба у зміні чинного 

законодавства і приведення його у відповідність з міжнародним рівнем задля 
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захисту інтересів авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг 

шляхом надання їм певних прав, що дозволяють їм контролювати використання 

їхньої творчої діяльності. 

На сьогодні найпоширенішими порушеннями авторського права є 

правопорушення, пов’язані з незаконним використанням виключних майнових 

прав авторів творів, особистих немайнових прав автора, зокрема: авторське 

право,  право на публічне використання твору, право на ім’я, право на захист 

своєї репутації та незаконне розповсюдження творів. 

Способи захисту авторських прав, передбачені законодавством, можна 

класифікувати за різними критеріями: 

- заходи захисту і заходи відповідальності (за підставою застосування, 

соціальним призначенням і виконуваними функціями); 

- відновлюючі, припиняючі способи, спрямовані на визнання права (за 

функціональною спрямованістю); 

- договірні, позадоговірні і комбіновані способи захисту (за методом 

встановлення) тощо. 

Однак, у даному ключі вагомим видається той факт, що відносини у сфері 

авторського права включають як взаємини між громадянами та юридичними 

особами, так і міждержавну кооперацію. Адже права на результати авторського 

права не є екстериторіальними, тобто за відсутності спеціальних міжнародних 

угод права, які визнаються у межах однієї держави, для інших країн фактично 

не існуватимуть [1, с. 130]. Варто  також наголосити на проблемі невичерпності 

об'єктів авторського права, оскільки у судовій практиці це часто призводить до 

відмови авторам творів у наданні охорони їх авторських прав лише на тій 

підставі, що таких творів немає у переліку. Тому доцільно було б детально 

охарактеризувати кожен об'єкт авторського права, якою охороною він 

користується, та зробити вичерпний перелік об'єктів авторських прав. 

 Тож комплексне вивчення зазначених аспектів має важливе теоретичне й 

практичне значення, оскільки сприяє створенню дієвих заходів боротьби з 

різноманітними формами порушень та охороні авторських прав. А з 
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урахуванням міжнародного досвіду правового регулювання, закордонної 

практики й національних традицій, необхідно спробувати повернути повагу до 

права й законодавства шляхом формування єдиної державної й правової 

політики, яка забезпечила б належні умови реалізації й охорони прав і законних 

інтересів як самих авторів, так і інших суб’єктів цивільно-правових відносин [2, 

с. 44]. 

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні універсальної моделі, яка 

б забезпечувала належний рівень захисту авторського права немає. Це 

пояснюється тим, що: по-перше, відбувається стрімкий розвиток відносин у 

даній сфері, що призводить до того, що законодавство не встигає належним 

чином закріпити вимоги, які висуваються суспільством; по-друге, хоча в даний 

час і існує законодавча база для реальної охорони й регулювання питань у сфері 

авторства, ці закони не підтримуються належними діями з боку держави. Тобто, 

мова йде про проблеми правозастосування, які у свою чергу також 

породжують, як наслідок, порушення прав інтелектуальної власності і, зокрема, 

авторського права [3, с. 2]. 
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