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УДК 341.7  Юридичні науки 

 

РОЗВИТОК ІДЕЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ В АСПЕКТІ НАРОДНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Антонова А. М., Волков О. М.,  

Козка А. В., Пронь В. В. 

Міжнародна дипломатична місія  

народної дипломатії «Європейська Україна»,   

м. Київ, Україна 

Дипломатичне і консульське право — одна з найдавніших галузей права, 

яка актуальна та постійно розвивається. Фактично, її основи були закладені ще 

на початку людської цивілізації, але розквіт припав саме на етап формування 

централізованих держав як основних суб'єктів міжнародного права. Поняття 

«дипломатія» походить із Стародавнього Риму, де дипломатами спочатку 

називали осіб, які мали документ - диплом рекомендаційну грамоту, що 

видавалася офіційним посланникам, яких направляли у провінції імперії чи за 

кордон. Визначення дипломатії міститься в Оксфордському словнику 

англійської мови: «Дипломатія — це здійснення міжнародних відносин шляхом 

переговорів; сукупність засобів, що їх використовують посли й посланники з 

метою забезпечення переговорного процесу; праця або мистецтво дипломата».  

Відомий англійський дипломат Е. Сєтоу уточнює: дипломатія — це 

«застосування розуму і такту з метою розвитку офіційних відносин між 

урядами незалежних держав». 

Таким чином, дипломатія безпосередньо належить до сфери зовнішньої 

концептуальної та різнопланової політики і по своїй суті є одним із головних та 

найефективніших засобів її здійснення.  

 Аналізуючи тему, визначаємо таки фундаментальні основи дипломатії: 

1) застосування компетентних переговорів як основного інструмента 

облаштування мирними засобами міждержавних стосунків; 

2) належність до сфери міжнародних відносин, сфери зовнішньої 

політики держави; 
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3) наявність інституту державних службовців-дипломатів, публічних 

громадських діячів (наприклад, Громадська Рада при Міністерстві 

закордонних справ України), які безпосередньо проводять переговори і 

виконують всі інші функції, передбачені нормативно-правовими 

актами дипломатичної служби кожної держави та загальновизнаним 

дипломатичним протоколом. 

Щодо складової кадрового забезпечення дипломатичних установ 

надзвичайно влучними є слова відомого французького фахівця в цій галузі пана 

Жюля Камбона, який стверджував: 

 «Я не знаю діяльності більш різноманітної, ніж професія дипломата. В 

усякому разі немає такої професії, де було б так мало твердих правил і так 

багато того, що засновано саме на традиції; де для успіху потрібна була б 

надзвичайна наполегливість, і де б сам успіх такою мірою залежав від випадку; 

де б потрібна була сувора дисциплінованість, і де особа повинна була б мати 

твердий характер та незалежність у міркуваннях». 

      Сучасна цивілізація переживає непростий період у своєму розвитку. З 

одного боку відчувається значна асиміляція цінностей, культур, домінування 

об’єднавчих процесів. З другого – негативні міграційні процеси, сплеск 

організованої злочинності та терроризму тощо. Протистояння цих тенденцій 

поглиблює ціннісний розкол цивілізації. В той же час, передові держави і 

прогресивні об’єднання  громадськості роблять все необхідне, щоб зменшити 

цей розкол, а у перспективі – нівелювати його.  

Роль активних громадських організацій у цьому процесі важко 

переоцінити. Громадські організації – наукові, національно-культурні, жіночі, 

дипломатичні тощо – сприяють зближенню інтересів, поглибленню взаємо-

порозуміння, співпраці між народами і культурами та якісно допомагають 

знижувати міжнародну напругу чи протистояння. Такий незалежний рух 

отримав назву -  ―громадська дипломатія‖[3]. 

 Сьогодні, у ХХI сторіччі,  зросла не лише спрямованість зовнішньої 

політики держав, але й специфічна складність міжнародних проблем 
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(етнонаціональні, расові конфлікти, гібридні, інформаційні війни), що вимага-

ють не тільки безпосередньої участі в дипломатичному процесі глав держав, 

глав урядів і міністрів закордонних справ, а й спеціалізованих установ [2] .  

Сучасна дипломатія потребує належної міжнародно-правової регламента-

ції, яка б враховувала інтереси всіх держав, незалежно від їх економічного, 

військового і політичного потенціалу та статусу в системі міжнародного співто-

вариства. Саме тому широкого застосування набула багатостороння, багатовек-

торна конвенційна дипломатія. З'явилися  організаційні форми дипломатії - 

зокрема, постійні представництва держав при міжнародних організаціях. 

Значно зросла роль дипломатії  спеціальних місій, серед яких чільне місце по 

праву займає активна діяльність народних (публічних) дипломатів [1]. 

Дієві форми народної дипломатії широко відображені в сучасному 

законодавстві прогресивних країн світу. Повноваженнями народного дипломата 

потенційно наділений будь-який суб’єкт, який має намір перетнути кордон 

своєї країни або вступити у діалог з іноземним співрозмовником. Суб’єктами 

народної дипломатії можуть бути громадяни України, громадські організації, 

спортсмени, музиканти, вищі навчальні заклади тощо. Формування сучасної 

народної дипломатії активно розпочалося зі здобуття Україною незалежності. 

Не варто недооцінювати і той факт, що перші докази визнання України як 

незалежної держави, з’явилися завдяки активній підтримці широкого загалу 

української діаспори та тих країн, етнічні представники яких проживають на 

території нашої держави, наприклад: Чехія, Словаччина, Італія, Данія, Польща, 

Греція, Туреччина, Грузія та ін. [5,6]. 

МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ НАРОДНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ на сучасному етапі євроатлантичних інтеграційних процесів в 

рамках своєї статутної діяльності згідно актуальних міжнародних нормативно-

правових актів допомагає державній дипломатичній службі України ефективно 

виконувати свої функції, метою яких є успішна реалізація зовнішньої політики 

нашої держави, захист національних інтересів у всіх сферах міжнародних 

відносин, активно поширюючи позитивне реноме України по всьому світу [4]. 
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Незважаючи на гостру необхідність формування позитивного іміджу нашої 

країни за кордоном та численні факти результативного використання 

громадської дипломатії іноземними державами стосовно населення України, 

дослідженню цього питання в Україні приділяється недостатня увага. Серед 

українських науковців окремі теоретичні та практичні аспекти громадської та 

народної дипломатії розглянуто у роботах А. Буланова, Н. Качинської,  А. 

Лузана, Є. Макаренко, І. Слісаренка, О. Тищенко-Тишковець, І. Тодорова та ін. 

Однак, відсутність ґрунтовних загальнотеоретичних напрацювань щодо цієї 

проблематики спричиняє плутанину та різні тлумачення термінів. 

Концептуальна ідея народної та публічної дипломатії охоплює різні 

напрямки життєдіяльності соціуму, як-то: екологічна, наукова (наприклад, у 

Швейцарії), культурна, туристична, економічна, спортивна дипломатія тощо. 

Йдеться про зв'язок інтересів держави і суспільства, про розширення та 

зміцнення громадських засад в управлінні різними сферами державного і 

суспільного розвитку. Настав той час, коли необхідно законодавчо закріпити 

обов’язки, статус та преференції народного (публічного) дипломата, як 

важливої складової зовнішньої політики держави. Офіційна дипломатична 

служба органічно доповнюється народною дипломатією, яка вже стала 

впливовим актором в сфері сучасних міжнародних відносин, втілюючи ідеї 

миру та процвітання як своєї країни, так і людства в цілому: Благо народу – 

вищий закон (Salus populi suprema lex esto, lat.). 
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НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Випуск 30, книга 1стор. 71. 

6. Закоморна К. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

державного будівництва Національного університету «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого»; В. О. Рудь, «Народна дипломатія» як 

інструмент інтеграції України до Європейського Союзу».  

____________________________________________________________________ 

УДК 657 Юридичні науки 

  

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСПЛАТУ ЕЛІМЕНТІВ 

 

Биховець О.Ф., 

студентка юридичного факультету, 

Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

Одним з основних принципів будь-якої демократичної країни є забезпе-

чення прав та свобод її громадян від протиправних посягань. Адміністративні 

стягнення є одним з ефективних засобів боротьби з правопорушеннями у формі 

проступків, що посягають на права та свободи людей. 7 грудня 2017 року було 

прийнято Закон України № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення прямого порядку примусового стягнення заборгованості 

за сплати аліментів», яким введено новий вид адміністративного стягнення – 

суспільно корисні роботи.  

Актуальність теми полягає в дослідженні складу адміністративного 
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правопорушення - несплати аліментів з теоретичної та практичної точки зору. 

Статтею 183-1 КУпАП передбачено відповідальність за несплату 

аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів 

сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання [1]. Положення даної статті 

не пов’язують настання відповідальності з конкретними правовими підставами 

виникнення обов’язку зі сплати аліментів, тобто такий обов’язок може 

виникати як на підставі судового рішення, так і з виконавчого напису нотаріуса 

у випадку невиконання укладеного між особами договору про сплату аліментів. 

Слід зазначити, що за своїм характером таке правопорушення є триваючим, і 

розпочавшись одного разу з протиправної бездіяльності, воно триває у часі до 

моменту його припинення (вільної чи примусової сплати заборгованості). 

Санкція статті 183-1 КУпАП передбачає накладення адміністративного 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 

240 годин. Відповідно до ч. 1 ст. 31-1 КУпАП, суспільно корисні роботи поля-

гають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядну-

вання. Тлумачачи дефініцію "суспільно корисні роботи", можна зробити 

висновок, що даний вид робіт здійснюється на благо територіальної громади, 

благоустрою відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Як свідчить аналіз судової практики, Єдиний державний реєстр судових 

рішень містить приблизно 202006 постанов у справах про адміністративні 

правопорушення за статтею 183-1 КУпАП. Лише у 4 з 30 проаналізованих 

мною справ приймались рішення про накладення адміністративного стягнення. 

В усіх інших випадках, судами або повертались протоколи для належного 

оформлення, або приймались постанови про закриття провадження у зв’язку з 

відсутністю події і складу правопорушення з посиланням на недопустимість 

зворотної дії закону в часі, а також про закриття провадження у справі у зв’язку 

з закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. 
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Так Нововодолазький районний суд Харківської області у справі № 

631/1459/18 відмовив у притягнення особи до адміністративної вдповідальності 

за несплату аліментів, оскільки складаючи протокол, уповноважена на те особа 

зазначила про правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 

183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення без зазначення 

частини цієї статті [2].  

Дзержинським міським судом Донецької області у справі № 225/1201/19 

також не було накладено на особу адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, оскільки відповідно до протоколу про адміністративне правопору-

шення № 8 від 22.02.2019 року було встановлено що гр. ОСОБА_1 не сплачував 

аліменти на користь гр. ОСОБА_2 на утримання сина в розмірі 1\4 частини від 

Заробітку (доходу) щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму на ди-

тину відповідного віку, що призвело до виникнення за боргованості, сукупний ро-

змір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлен-

ня виконавчого документу до примусового виконання. Так, станом на 31.01.2019 

року (включно) сума заборгованості по сплаті аліментів складає 30031,20 грн. Час-

тина перша ст. 183-1 КУпАП передбачає відповідальність за несплату аліментів на 

утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сімї, що призвела 

до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 

платежів за шість місяців з дня предявлення виконавчого документа до примусо-

вого виконання. Як убачається з матеріалів адміністративної справи, ОСОБА_1 з 

рішенням суду від 23.10.2017 року про стягнення з нього аліментів на користь гр. 

ОСОБА_2 на утримання сина був ознайомлений лише 22 лютого 2019 року, про 

що свідчить наявна в матеріалах справи підписка, складена ним власноруч.У 

зв’язку з цим зазначаю, що адміністративна відповідальність відповідно дост.183-

1 КУпАПможе наставати тільки за винні дії, передбачені вказаною статтею, тож у 

звязку з необізнаністю ОСОБА_1 щодо існування рішення суду про стягнення з 

нього аліментів виключає його винуватість у вчиненні адміністративного правопо-

рушення передбаченого ч.1 ст. 183-1 КУпАП, що свідчить про відсутність в його 

діях складу адміністративного правопорушення [3]. 
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А ось у постанові № № 491/171/19 Ананьївського районного суду Одеської 

області на особу було накладено адміністративне стягнення у формі суспільно 

корисних робіт. Зі змісту протоколу про адміністративне правопорушення 

вбачається, що ОСОБА_1 не сплачував аліменти на утримання дочки ОСОБА_2, 

які зобовязаний сплачувати відповідно до рішення Комсомольського міського 

суду Полтавської області від 19 квітня 2017 року у справі №534/163/17, що 

призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за шість місяців і становить 25021 гривня 25 копійок, 

станом на 01 лютого 2019 року. Проаналізувавши особу гр-на ОСОБА_1 та 

обставини скоєного ним правопорушення, обставини, що помякшують та 

обтяжують його відповідальність, ступінь вини та майновий стан, суд вважає, що 

є всі підстави для притягнення його до адміністративної відповідальності та 

можливість накладення на нього стягнення в межах санкції ч.1 ст.183-1 КУпАП 

у вигляді суспільно корисних робіт е на строк 120 (сто двадцять) годин. Цікавим 

є факт, що в даному рішенні суд також посилаєтья на безліч норм, зазначених в 

рішеннях ЄСПЛ, що свідчить про професійність та всебічність аналізу даної 

ситуації, а також правильної обгрунтованості винесеного рішення [4]. 

Отже, не дивлячись на новизну даної норми в КУпАП, можемо побачити, 

що кількість постанов за якими притягувалися особи до відповдальності за 

несплату аліментів, станом на сьогодні, досить велика. Проте лише у 4 рішень з 

30 особи дійсно притягуються до відповідальності за адміністративні правопо-

рушення та на яких призначається певна кількість суспільно корисних робіт. На 

мою думку, правоохоронним органам потрібно ефективніше виконувати свою 

роботу, зокрема, правильно оформлювати  протокол, уважніше досліджувати 

склад правопорушення та в суді мати достатньо доказів для притягнення особи 

до відповдальності за несплату аліментів. 

Література: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 

року [ Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/80731-10/. – Заголовок з екрана. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/
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2. Постанова Нововодолазького районного суду Харківської області № 

631/1459/18 від 20.03.2019р. [ Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80588957 – Заголовок з екрана. 

3. Постанова Дзержинського міського суду Донецької області № 

225/1201/19 від 21.03.2019 р. [ Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80593170  – Заголовок з екрана. 

4. Постанова Ананьївського районного суду Одеської області № 

491/171/19 від 21.03.2019р.  [ Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80597819 – Заголовок з екрана. 

____________________________________________________________________ 

УДК 657            Юридичні науки 

  

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ 

ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ДЛЯ КАНДИДАТІВ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

  

Биховець О.Ф., 

студентка юридичного факультету, 

Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

Відповідно до ст. 75 Конституції України, парламент, а саме Верховна 

Рада України є єдиним органом, що має законодавчу владу в Україні. Згідно із ч. 

1 ст. 76 Конституції України 450 народних депутатів - конституційний склад 

Верховної Ради України. Народні депутати обираються на основі прямого, 

загального і рівного виборчого права на строк 5 років, що здійснюється таємним 

голосуванням. Кожен народний депутат повинен відповідати певним 

кваліфікаційним вимогам. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 76 Конституції 

України, народним депутатом України може бути обрано громадянина України, 

який має право голосу, на день виборів досяг 21 року на день виборів, і протягом 

останніх 5 років проживає в Україні [1; с.25]. 

     На мою думку, до перелічених вимог потрібно додати ще одну, а саме 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80588957
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80593170
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80597819


14 
 

володіння державною мовою. Вважаю, що народні депутати мають вільно 

володіти державною мовою, тобто вміти грамотно висловлювати свою думку, 

розуміти, що говорять особи, розуміти всі терміни та поняття української мови. 

ВРУ має повноваження приймати закони, вносити зміни до Конституції, 

визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики, а також призначення осіб 

на багато важливих посад. Це означає, що народні депутати спілкуються з 

народом України, з вищими посадовими особами та представниками органів 

державної влади України [1; с.30,31]. Народні депутати здійснюючи свої 

повноваження повинні спілкуватися тільки українською мовою, окрім окремих 

випадків, зокрема, у відносинах на міжнародному рівні, а не якоюсь іншою, 

адже це вияв поваги до своєї держави. Це, у свою чергу, вимагає доцільності 

вільного володіння українською мовою [2]. 

     Хочу звернути увагу на те, що на інших носіїв державної влади 

поширюється вимога щодо володіння державною мовою. Наприклад, 

відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» членами Кабінету 

Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, 

право голосу, та володіють державною мовою [3]. Також ця вимога 

поширюється і на Президента України. Ч. 2 ст. 103 Конституції України 

зазначається, що Президентом України може бути обраний громадянин 

України, який має право голосу, досяг 35 років, проживає в Україні протягом 10 

останніх років та володіє державною мовою [1; с.39]. То ж якщо на членів КМУ 

та Президента України поширюється вимога щодо володіння державною 

мовою, чому вона не поширюється на народних депутатів України? 

     Якщо звернути увагу на зарубіжні країни, то в їхньому законодавстві теж не 

втілена, чомусь, вимога щодо володіння державною мовою для членів 

парламенту. Наприклад, у Польщі, де існує двопалатний парламент обраним до 

Сейму може бути польський громадянин, який досяг 21 року не пізніше ніж на 

день виборів та має має право голосу. Обраним до Сенату може бути польський 

громадянин, який досяг 30 років на день виборів та має право голосу [4]. У 

Італії парламент складається з Палати Депутатів і Сенату Республіки. 
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Депутатом може бути обраний будь-який виборець, вік якого є 25 років на день 

виборів. Сенаторами можуть бути обрані виборці, які досягли сорока років [5]. 

У Білорусії також не передбачена вимога володіння державною мовою до 

депутатів парламенту [6]. З вищенаведеного я можу зробити висновок, що для 

народних депутатів основними вимогами є вік та громадянство. На мою думку, 

цього недостатньо і народні депутати мають володіти державною мовою, адже 

у кожної країни є своя мова, яка виділяє кожну країну з-поміж інших і яка є 

уособленням кожної держави.  

     Хочу звернути увагу на  ст. 2 ч. 3 Регламенту ВРУ «Місце проведення та 

мова ВРУ», відповідно до якої мова ведення засідань ВРУ визначається ст. 9 ЗУ 

«Про засади державної мовної політики» [7]. Цей закон визнаний 

неконституційним, проте щодо мови Верховної Ради України в ньому 

зазначено низку важливих положень, які, на мою думку, будуть втілені в 

новому законі, який врегульовуватиме мову Верховної Ради України. Згідно з 

ч.1 ст. 9 ЗУ «Про засади державної мовної політики» державною мовою 

проводяться засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій. 

Промовець може говорити іншою мовою. У разі необхідності,  Апарат 

Верховної Ради України забезпечує переклад його промови на державну мову. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 цього закону на розгляд Верховної Ради України саме 

державною мовою вносяться проекти законів, інших нормативних актів. Згідно 

із ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про засади державної мовної політики» зазначається, що 

українська мова є державною мовою України, а в ч. 2 ст. 6 вказано, що як 

державна мова  українська мова обов’язково застосовується на всій території 

України при виконанні повноважень органами виконавчої, судової та 

законодавчої влади, у міжнародних договорах, в навчальних закладах в межах і 

в порядку, що визначаються цим Законом. В засобах масової інформація, 

культурі, науці та інших сферах суспільного життя держава сприяє та 

забезпечує застосування державної мови [8].  

     Отже, я вважаю, що народні депутати України повинні вільно володіти 

державною мовою і цю вимогу потрібно додати до інших кваліфікаційних 
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вимог в законодавстві України. На мою думку, народні депутати здійснюючи 

свої повноваження, мають розмовляти українською мовою та вільно володіти 

нею, адже це є повага до держави, до народу та вираз кожної держави, як 

особливої, суверенної та незалежної. Оскільки державні службовці та посадові 

особи місцевого самоврядування мають вільно володіти державною мовою, то я 

переконала, що народні депутати не мають бути виключенням з правил. Щодо 

того, що в зарубіжних країнах не має такої вимоги, то я вважаю, що 

законодавець не приділяв особливої уваги цьому питанню як і в Україні, а 

звертав значну увагу на вік та на громадянство.    
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Міжнародна політика займає провідне місце у багатьох наукових галузях 

та сферах діяльності людини. Зовнішній чинник відіграє важливу роль у 

внутрішніх реформах кожної держави, системі управління. Країни, котрі 

географічно розташовані поряд, нерозривно пов’язані у політичній сфері, 

економіці та світовим ринком.  

Сьогодні Європа слідкує за новинами та постійно відстежує інформацію 

щодо провокаційного питання: залишається Великобританія членом 

Європейського Союзу чи ні? 

 До організації входять 27 країн, що вирішили поступово об'єднати свої 

провідні технології, ресурси та разом творити своє майбутнє. Протягом періоду 

розширення, що триває вже понад 50 років, вони сформували зону стабільності, 

демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне розмаїття, толерантне 

відношення та індивідуальні свободи. Європейський Союз демонструє можливос-

ті успішного об’єднання економічних та політичних ресурсів в спільних інтересах. 

  Сприяючи становленню безпеки і стабільності в широкому світовому аспек-

ті, ЄС допомагає створювати безпечні сприятливі умови життя у межах своїх 

власних кордонів. Європейський Союз завжди готовий поділитися своїми 

здобутками та цінностями з країнами та людьми, що знаходяться поза його 

межами [4].   

Проте, чому ж все-таки  влада Великобританії та її населення вирішили 

вийти з союзу? Адже серед найбільш доленосних референдумів у Великобри-
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танії було голосування 23 червня 2016 року про членство у Європейському 

Союзі. Більшість виборців виступили за те, аби Великобританія вийшла зі 

складу ЄС [3]. 

Як і в будь-якому питанні є свої переваги та недоліки, які мають вплив на 

учасників Євросоюзу. Спробуємо виокремити можливі наслідки після виходу 

Великобританії з Євросоюзу: 

1) Питання міграції та віз. Велика кількість європейських людей працюють 

в Великобританії. Правила щодо отримання візи можуть набагато 

ускладнитися, до того ж процедура проходження контролю на кордонах 

також не стане простішою; 

2) Проблема економіки країни та ринку. 60% товарної продукції в магазинах 

Великобританії є імпортуються та надходить з країн Євросоюзу, а сама 

монархія експортує товари в Європу. На сьогодні вже помітні зміни:  

зменшився курс фунта на 2,1%,  а у разі виходу країни з Євросоюзу фунт 

стерлінгів може впасти більше, ніж на 20%. 

3) Спад рівня партнерства та співпраці з державами Євросоюзу. Це 

стосується гуманітарної допомоги, в разі виникнення певних надзви-

чайних ситуацій в країні, підтримки у вирішенні політичних питань; 

4) Втрата робочих місць. У довгостроковій перспективі британці вже не 

зможуть займати посади у Єврокомісії, Європейському парламенті, 

Європейському суді, Рахунковій палаті та інших інституціях ЄС. [1]. 

Розглянемо позитивну сторону виходу Великобританії з світової 

організації, якої хоче досягти країна: 

1) Самостійні рішення щодо політики на своїй території. Великобританія не  

буде підконтрольна Євросоюзу та зможе вирішувати внутрішні політичні 

питання та формувати свою стратегію в зовнішньому напрямку свого 

розвитку.; 

2) Збільшення бюджету британців. Нині Сполучене Королівство сплачує 

значну суму внесків до європейського бюджету, а отримує в два рази 

менше (12 мільярдів фунтів стерлінгів проти 6 мільярдів) [2, с. 311].  



19 
 

3) Збереження культурної спадщини. Країни Євросоюзу намагаються 

наслідувати правила та закони, які діють на території держав, але органи 

союзу самі диктують ті державні моменти, які мають бути впроваджені на 

території учасників союзу. 

Отже, вихід Великобританії з Євросоюзу є одним з найважливіших 

питань нашого часу. Їх рішення вплине на всіх членів організації. Ми вважаємо, 

що негативних наслідків для країни більше, аніж позитивних. Варто відзначити, 

що є моменти, з якими Євросоюзу буде вигідніше діяти без участі 

Великобританії, яка завжди виступала проти створення єдиної армії ЄС, 

критикувала політичну програму організації.  
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Держстату Європейський союз та його роль // Публікація документів Державної 
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к.е.н., доцент кафедри податкової політики 

Університету Державної фіскальної служби України 

Борейко Наталія Миколаївна 

м. Ірпінь, Україна 

Податок на додану вартість обґрунтовано вважають однією з найбільш 

досконалих сучасних форм непрямого оподаткування, яка відіграє вагому роль 

у системі державних фінансів більшості розвинених країн світу. Він є основним 

непрямим податком в Україні та країнах-членах ЄС, оскільки частка його 

надходжень у доходах державних бюджетів країн досягає 45%.   

Вагомий внесок у дослідження питання функціонування непрямих 

податків та адміністрування податку на додану вартість  зробили такі вчені як: 

Є. Аткінсон, Дж. М. Кейнс, А.Сміт, Т. Юткіна, В. Андрущенко, Ю. Джигир,     

А. Крисоватий, В. Пасічник, А. Соколовська, О. Сотніченко, О. Тимченко,                     

В. Федосов, І. Чугунов. 

Аналізуючи механізм справляння ПДВ в Україні можемо зазначити, що 

ситуація ухилення від сплати податків призводить до перебоїв у потоках 

капіталу і певних деформацій ПДВ, що негативно позначаються на загальній 

економічній ситуації в країні і потребує врегулювання. 

Основною проблемою при справлянні ПДВ в Україні є ухилення та 

мінімізація податкових зобов’язань, що  проявляються у:  

1) приховуванні бази оподаткування ПДВ шляхом  невідповідного декла-

рування ПДВ відносно обсягів поставки, яке може проявлятися через штучне 
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заниження ціни товару при імпорті або завищення ціни товару при експорті, фік-

тивний експорт чи придбання фіктивного товару, безтоварні операції, операції з 

готівкою, що завищують її за допомогою заниження безготівкових розрахунків 

2)незаконному відшкодуванні ПДВ (використання фіктивного кредиту, 

здійснення операцій із нетипового експорту, використання платниками 

податків непрозорих схем із давальницькою сировиною тощо); 

3)скоєнні правопорушень у сфері оподаткування в контексті міжнарод-

ного співробітництва (укладання незаконних угод, фіктивних розрахунків, 

здійснення безтоварних операцій, використовуючи при цьому недосконалість 

законодавчої бази тощо) [1, с. 114]. 

Враховуючи схожість механізму справляння податку у світовій практиці, 

схеми ухилення та мінімізації сплати ПДВ також є подібними в багатьох 

країнах світу. Як зазначає у своєму дослідженні Ю. Джигир: «Схеми мінімізації 

податку на додану вартість отримали загальну назву «шахрайство зі 

зникненням продавця» (англійською -«missing trader fraud») та так звані «кару-

селі»» [2, с. 43]. Вивчення цієї проблеми та варіантів її вирішення сьогодні 

ведеться як на рівні Євросоюзу, так і в межах окремих його країн-членів.  

Як зазначає М. Андріяш: «Карусель» має місце тоді, коли суб’єкт ввозить 

товари з іншої держави – члена ЄС, не сплачуючи ПДВ, і потім не продає їх для 

споживання, а здійснює продаж цих товарів через низку товариств, насамкінець 

згадані товари вивозяться із цієї держави. Кожне з товариств користується 

поверненням нарахованого ПДВ, вчиняючи тим самим протизаконні дії – 

«зникаючий платник податку». Шахрайство зі зникненням платника податку 

полягає в тому, що недобросовісний платник засновує фіктивне товариство з 

метою вчинення шахрайства, пов’язаного з ПДВ. Такий платник зазвичай 

переслідує одну з наведених нижче цілей: 1) незаконно «виманює» нарахований 

ПДВ через здійснення фіктивних операцій усередині співтовариства (симулю-

вання обороту); 2) ухиляється від сплати належного ПДВ через не зазначення 

чи вказання не у повному обсязі обороту в декларації (приховування реального 

обороту) [3, с. 218]. 
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Основним документом, що встановлює заходи безпеки в питаннях 

ухилення від сплати податків в системі ПДВ на рівні ЄС є Постанова 

Європейської Комісії «Про адміністративну співпрацю при стягненні ПДВ» (№ 

1798/2003). Ця постанова чітко встановлює процедури, обов’язкові для 

виконання всіма органами податкового адміністрування у кожній країні ЄС, що 

стосуються співпраці та обміну інформацією, необхідною для протидії 

зловживанням у сфері ПДВ, яка передбачає обмін інформацією, співпрацю та 

горизонтальні контакти між податківцями усіх країн-членів ЄС [2, с. 45]. 

Ще одним вагомим кроком у боротьбі з маніпуляціями в системі 

оподаткування ПДВ є впровадження програми «Fiscalis – 2013», яка дає можли-

вість упереджувати та своєчасно виявляти податкові ризики, а саме ймовірність 

невиконання (неналежного виконання) платниками податків податкового 

обов’язку, що підтверджена сукупністю наявної податкової інформації [4, c.43]. 

Досвід багатьох держав – членів Європейського Союзу свідчить про те, 

що існує можливість вжиття достатньо дієвих засобів з метою протидії 

податковому шахрайству в галузі ПДВ. Прикладом такого засобу є введення 

принципу зворотного оподаткування ПДВ. Принцип зворотного оподаткування 

полягає у визначенні одержувача товарів і послуг як суб’єкта, що зобов’язаний 

сплатити ПДВ. Функціонування такого механізму є досить лояльним задля 

того, щоб обтяження для платника податків, яке з ним пов’язане, було 

пропорційним до вигоди держави з такого способу розв’язання проблеми 

податкового шахрайства, пов’язаного з ПДВ [3, с. 219].  

В деяких країнах використовується балансовий метод розрахунку податку 

на додану вартість, альтернативний загальноприйнятому кредитному методу. 

Балансовий метод базується на обчисленні суми доданої вартості (витрати на 

зарплату, сплата податків, амортизація, запланований прибуток) та застосуванні 

до неї певної ставки податку [4, c.12]. 

Всі країни ЄС, крім Данії, разом із підвищенням ставок ПДВ, 

запровадили знижені ставки на кілька груп товарів. Переважно це стосується 

товарів першоїнеобхідності, послуг громадського транспорту, ліків, медичного 
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обладнання для осіб з особливими потребами, дитячих крісел тощо. Болгарія, 

Чехія, Німеччина, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Нідерланди, Австрія, 

Словаччина, Великобританія застосовують однузнижену ставку [3, с. 214].  

В Італії від сплати ПДВ звільняються експортні товари, міжнародні послуги 

та операції, пов’язані з їх виконанням, а також операції страхування та надання 

кредитів, поширення акцій та облігацій, витрати на медичне обслуговування, ос-

віту, культуру, поштові послуги та операції із золотом та іноземною валютою [5]. 

У Нідерландах знижуються ставки ПДВ на продукти харчування, 

безалкогольні напої, послуги готельного господарства, пасажирського 

транспорту, на деякі види комерційної діяльності, а також на банківські, стра-

хові та фінансові послуги, освіту та охорону здоров’я. В Австрії знижені ставки 

застосовують при здаванні в оренду нерухомості (крім гаражів і паркінгів), а 

також при укладанні деяких угод у сфері культури, науки тощо.У Люксембурзі 

знижену ставку встановлюють при постачанні газу, електроенергії. [ 2, c. 119]. 

Слід зауважити, що в Україні з 01.07.2015 року введено систему 

електронного адміністрування ПДВ, що передбачає реєстрацію всіх податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та сплату ПДВ через 

спеціальний рахунок. Електронне адміністрування ПДВ є суттєвим кроком на 

шляху до детінізації економіки, яке дасть змогу державі боротися з 

«податковими ямами» і суттєво наповнити бюджет, а платникам податку - 

спростити ведення бізнесу і уникати тиску на бізнес [1, с. 116-118]. 

Отже, можемо зробити висновок, що наразі як і в Україні так і в країнах 

зарубіжжя широко використовуються певні продумані схеми податкового 

шахрайства у сфері сплати ПДВ і це в свою чергу стає міжнародною проблемою. 

Можемо зазначити, що не існує жодного дієвого методу боротьби з таким 

явищем на рівні окремої держави і цілому. Тому єдиним ефективним способом 

боротьби з податковим шахрайством є визначення та встановлення системи та 

механізмів співпраці між податковими органами всіх держав, зокрема, що 

стосується обміну інформацією, так як цей вид злочину має міжнародний 

характер, а також тісне співробітництво з Європейською Комісією у цій сфері. 
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УДК 347  Юридичні науки 

 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ДИТИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ  

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Заєць І.О., 

студент факультету правознавства  

та міжнародних відносин 

Київський університет права НАН України 

м. Київ, Україна  

В юридичній літературі, що розглядає сімейне право Російської імперії 

XIX століття, панує погляд, що заперечує будь-яку владу батьків в майнових 

відносинах між ними і дітьми (система роздільності). Однак це не зовсім так. 
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Правда, батьки управляли майном неповнолітніх дітей на правах опікунів і 

повинні були бути затвердженими опікунами (хоча сенат до призначення опіки 

надавав батькам можливість від імені дітей виконувати невідкладні дії), а 

майном невиділених дітей управляли за згодою і уповноваженням останніх. 

Однак тут мова йшла про майно, придбане чи отримане дітьми в приватну 

власність. Оскільки майно не становило приватної власності невиділених дітей 

– можна говорити про батьківську владу в майнових відносинах.  

В іншому випадку, інститут виділення (відділення) дітей ( виділ частки з 

батьківського маєтку, виділ залежав від волі батьків і його не можна було 

вимагати, наприклад, дочка не мала права вимагати придане) втрачав будь-який 

сенс в суті встановлення відмінності між виділеними і невиділеними дітьми. 

Отже, у правових нормах Росії другої половини XIX століття були 

передбачені норми, в яких зазначалось, якщо дитина не досягла повноліття, 

батьки на праві опікунів управляють майном дитини, якщо ж досягла, то вона 

сама управляє своїм майном, незалежно від того, дісталось їй це майно від 

батьків шляхом виділення чи придбання [1, с. 383]. 

У майнових відносинах опікуни були наближені за правами до батьків 

(самі батьки, як каже закон, управляли майном дітей на праві опікунів). Їм 

належало право управління майном малолітнього і право представництва. 

Під управлінням розумілася господарська діяльність опікуна, яка повинна 

бути направлена не лише на пошук, зберігання та підтримку майна, але і на 

збільшення його шляхом вкладення капіталів в зростання, передачі нерухомості 

в найм (закон боровся з загрозою збитків і втрати капіталів внаслідок звернення 

їх на торги, вимагаючи, щоб гроші видавалися опікунам з кредитних установ не 

інакше, як за вимогою опікунських установ, затвердженою губернатором, хоча 

ці гроші були внесені в кредитні установи самими опікунами).  

Під правом представництва слід розуміти право опікуна представляти 

опікуваного в юридичній діяльності, тобто відповідати за нього в суді, право 

укладати юридичні угоди. 

Опікун повинен був усіляко піклуватися про забезпечення майнових 



26 
 

інтересів підопічного: нерухомий маєток мав утримувати або приводити в 

такий стан, щоб належні з нього доходи стягувалися повністю, а державні збори 

були виплачені своєчасно; доходи малолітнього збиралися в належний час, а 

витрати здійснювались без надлишків. Для цього він повинен був виключати 

всі надлишки та розкішні забаганки у витратах, необхідних для забезпечення 

малолітнього, його виховання й утримання прислуги, і правильно вести дохідні 

та витратні книги [2, с.61-62]. 

 Однак, в важливих випадках, закон певним чином обмежував юридичну 

діяльність опікуна і ставив його під контроль, вимагаючи для юридичних угод 

дозвіл опікунських установ або навіть Сенату. Згідно із законом, наприклад, 15 

березня 1911 р. термін передачі в оренду опікуном майна опікуваного 

обмежувався досягненням дитиною 17 років ( щодо опіки малолітніх), а в 

інших випадках 12 роками (на більший термін необхідний дозвіл Сенату) 

Зокрема, угоди опікуна по відчуженню нерухомості  (також золота, срібла і 

дорогоцінного каміння) вимагали дозволу Сенату: опікун пояснював це  

дворянській опіці або суду сиріт, які доносили губернатору, а останній вносив 

справу з своїм висновком в Сенат. По виконанню указу Сенату потрібен був ще 

наступний дозвіл опікунської установи. Для відчуження складових частин 

нерухомості також був необхідний дозвіл Сенату (наприклад, ліси на зруб). 

Питання про відчуження прав вирішувалися в залежності від того, чи були вони 

нерухомістю або рухомістю; в першому випадку (наприклад відчуження права 

забудови, золотих копалень і так далі) необхідний був дозвіл Сенату (у разі 

продажу маєтку з публічного торгу необхідний був дозвіл Сенату, якщо 

продавався весь маєток за борги повнолітнього співвласника). Без дозволу 

опікунам надавалось право продавати життєві припаси і речі, які піддаються 

швидкому тлінню. Що стосувалось позик від імені малолітніх, то вони могли 

бути укладені тільки з дозволу опікунської установи, а позики під заставу 

нерухомості малолітніх -  з дозволу Сенату. 

Опікун ніс відповідальність за свої неправильні дії. У сумнівних випадках 

він зобов'язаний був звертатися за вказівками в опікунську установу, туди ж він 
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зобов'язаний був подавати щорічні звіти і загальний звіт по закінченні опіки. 

 Слід зазначити недостатність контролю в сімейному законодавстві Росії 

другої половини XIX століття (немає перевірки звітів реальності: контроль був 

винятково паперовий), між тим важливо виявити недбальство чи умисел 

опікуна вчасно, так як у нього могло потім не опинитися засобів, щоб покрити 

збитки (лише в Чернігівській і Полтавській губерніях було потрібно призначати 

опікунів, які мають майно, достатнє для відшкодування можливих збитків).  

Але підопічний мав право вимагати від опікуна відшкодування збитків 

тільки після виходу з-під опіки [2, с.62]. 
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ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569 РОКУ: ДО 450-РІЧЧЯ УКЛАДЕННЯ 

 

Карпова І. Г., 

доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права, 

Чернігівський національний технологічний університет, 

м. Чернігів, Україна 

Як відомо, минуле України тісно пов’язане з історією багатьох держав, які 

різним чином впливали на її долю. Серед них – Велике князівство Литовське та 

Польське королівство. Литовсько-польський період в історії України розпочався 

з 40-х років  ХІV ст. і тривав практично три століття, і, відповідно, економічний, 

політичний, соціальний, духовно-культурний розвиток українських земель 

значною мірою визначався політикою цих держав.  

На певному етапі розвитку як Литви, так і Польщі ще у ХІV ст. виникла 

реальна потреба в об’єднанні зусиль обох держав в основному під впливом 
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зовнішніх чинників – загрози завоювання Тевтонським орденом, а пізніше – 

Московським царством, яке прагнуло відвоювати у Литви землі колишньої 

Київської Русі.  

Першим кроком політичного альянсу стало укладення у 1385 році Кревсь-

кої унії, згідно якої литовський князь Ягайло обіцяв прилучити землі князівства 

Литовського (в тому числі, українські та білоруські) до Польщі та окатоличити 

їх. Як відомо, князь Вітовт добився скасування унії, що фактично означала 

інкорпорацію Литовського князівства Польщею, але практика звернення до 

політичного союзу з Польським королівством набула подальшого поширення.  

Так, після поразки на р. Ворскла Вітовт вимушений був укласти 

Вільненську унію (1401 р.), а після Грюнвальдської битви – більш вигідну 

Городельську (1413 р.).  

1569 рік знаменував черговий політичний крок у відносинах Литви і 

Польщі, що завершився укладенням Люблінської унії. Дослідження особливос-

тей її ухвалення вивчали Н. Білоус, В. Василенко, В. Ульяновський, Н. Яковенко, 

І. Ярмошик, а взагалі, ґрунтовне дослідження литовсько-польських уній 

розпочалося ще у ХІХ столітті [1]. 

Логічно виникає питання: а як змінювалась доля українських земель в 

умовах укладення литовсько-польських уній? Зрозуміло, в умовах відсутності 

власної державності українці мусили сприймати рішення польсько-литовських 

можновладців, і, на жаль, займати другорядні позиції в апараті управління. Так, 

скажімо, зміна курсу православної Литви на окатоличення після Кревської унії 

автоматично означало, що українська знать, православна за своїми духовними 

коренями, мусила або приймати католицтво для збереження своїх позицій, або 

бути усуненою від управління. Городельська унія зрівняла в правах шляхту 

католицького віросповідання, що знову поставило українську знать перед 

вибором зміни віри для збереження привілеїв. 

Досить цікавою є позиція української знаті при обговоренні питань унії у 

1569 році. Традиційно вважається, що долю українських земель вирішували 

Велике Князівство Литовське та Польське королівство, але це не зовсім так. У 



29 
 

переговорному процесі, що передував укладенню Люблінської унії, брали 

участь і представники українських магнатських родів Волині, Київщини, 

Брацлавщини, причому після від’їзду литовської делегації вони мали 

можливість виступати самостійною стороною переговорного процесу.  

Ще до укладення Люблінської унії 1 липня 1569 року були прийняті 

Ухвали ―Про землю Волинську‖ (26 травня), ―Про князівство Київське‖ (5 

червня), в яких обґрунтовувалась правомірність входження земель Київщини, 

Волині, Бращлавщини до Польщі. Тексти цих документів визначали  досить 

вагомі політичні, економічні, адміністративні, релігійні права українських 

воєводств у об’єднаній державі [1].  

Скажімо, серед політичних прав було звільнення вказаних українських 

земель від присяги Литві й приєднання  земель як рівних у правах та привілеях, 

що поширювалися на польські; гарантувалося для усіх соціальних станів 

Волині та Київщини збереження їх давніх родових прав, честі й гідності; щодо 

економічних прав декларувалась непорушність прав володіння маєтками та 

іншою нерухомою та рухомою власністю; українському населенню 

православної віри також дозволялося богослужіння відповідно до канонів 

православної віри. 

Отже, в умовах досить лояльного відношення до українських земель 

українська знать мала всі реальні шанси поставити перед польською владою 

питання щодо надання українським землям автономних прав, що в 

майбутньому створило б умови для розбудови української держави, і навіть 

уникнення військових потрясінь Хмельниччини. Але, як засвідчує аналіз 

документів, представники української знаті, тобто, тогочасна еліта, що по праву 

мала відігравати роль оборонця національних інтересів України, такої ролі не 

відіграла, дбаючи лише про збереження власних привілеїв, титулів, маєтностей.   

Саме тому лише українське козацтво, перетворившись наприкінці ХVІ – у 

першій половині ХVІІ ст. у впливову політичну силу, стало основним носієм 

ідеї створення і розбудови української держави.  
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З огляду на новітні реалії України події 450-річної давнини переконують 

нас в тому, що розбудова дійсно могутньої суверенної української держави 

можлива за умови активної, дієвої, і що найголовніше – справді патріотичної 

позиції сучасної політичної еліти, а її формування є запорукою не лише 

сьогоднішніх успішних реформ в державі, а могутнім гарантом процвітання 

України в майбутньому. 
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КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ 

 

Коваль Є.О., 

студент Інституту міжнародних відносин 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Важливість врегулювання питання медіації в Україні безпосередньо 

пов’язана з Угодою про Асоціацію з Європейським Союзом 2014 р., адже згідно 

зі ст. 1 Угоди, Україна і ЄС мають посилювати співпрацю у сфері правосуддя, 

свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав 

людини й основоположних свобод [1].  

У той час як у ЄС медіація врегульована на законодавчому рівні і займає 

вагоме значення, адже вважається, що забезпечення верховенства права та 

доступу до правосуддя повинно включати доступ як до судових, так і до 

позасудових методів врегулювання спорів [2], в Україні немає жодного чинного 

нормативно-правового акта, який закріплював би  визначення та основні 
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принципи застосування медіації. Таким чином, ми бачимо вагому прогалину в 

законодавстві, яку треба заповнити для подальшого зближення правових 

систем України та ЄС. 

Офіційне визначення поняття медіації наведено в п.3 ст.1 Типового 

закону Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі про 

міжнародну комерційну погоджувальну процедуру 2002р., згідно з яким 

медіація – це процедура, яка може називатися погоджувальною, посередниць-

кою або позначатися терміном аналогічного змісту,  у межах якої сторони 

просять третю особу або особу («посередника») надати їм допомогу у спробі 

досягти мирного врегулювання їхнього спору, який виник з договірних чи 

інших правовідносин або у зв'язку з ними. Посередник не має повноважень 

наказувати сторонам або погоджувати їхні дії у процесі вирішення спору[3].  

На сьогодні процес медіації досі залишається неврегульованим 

українським законодавством, хоча ще в 2015 році до ВРУ було подано два 

законопроекти №3665 та №3665-1. про медіацію. Законопроект №3665  був 

прийнятий у першому читанні у кінці 2016 року, проте відхилений і знятий з 

розгляду у другому читанні 28 лютого 2019 року. Законопроект №3665-1 був 

відхилений ще у 2016 році. 

Названі законопроекти мали врегулювати правові засади та порядок 

проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту 

(спору), принципи медіації та статус медіатора. Згідно з цими законопроектами, 

ст. 3 законопроекту №3665, медіація може застосовуватися у будь-яких 

конфліктах (спорах), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, 

господарських, адміністративних, а також у провадженні щодо кримінальних 

проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення.  

Також текст законопроекту мав закріпити ряд переваг медіації, серед яких 

варто виділити наступні. По-перше, медіація проводиться за взаємною згодою 

сторін медіації на підставі принципів добровільної участі, це означає, що 

сторони медіації максимально зацікавлені в активному вирішенні спору.  
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По-друге, медіація може здійснюватися у разі виникнення конфлікту (спору) як 

до звернення до суду, третейського суду, так і під час судового чи третейського 

провадження. По-третє, інформація, що стала відома під час медіації, є 

конфіденційною[4]. Нарешті, сторони мають право здійснювати процедуру 

медіації на свій розсуд у межах вимог, встановлених до процедури медіації, 

припинити її в будь-який час і звернутися до суду або третейського суду за 

захистом порушених прав. Вони самостійно визначають коло обговорюваних 

питань, варіанти врегулювання конфлікту (спору) між ними, зміст угоди, 

досягнутої за результатами медіації, строки та способи її виконання, інші 

питання щодо конфлікту (спору) та процедури медіації з урахуванням 

рекомендацій медіатора та інших учасників медіації. Остаточні рішення 

приймаються виключно сторонами медіації.  

У Європейському Союзі інститут медіації закріплений на законодавчому 

рівні у Директиві № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі 

аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах від 

2008р.  Відповідно до ст. 3 цієї директиви, "посередництво" - це організований 

процес, як би він не називався, в якому дві або більше сторони намагаються 

добровільно досягти розв’язання свого спору за допомогою посередника.  

Необхіжно звернути увагу на основні відмінності положень директиви від 

положень вищезгаданих українських аконопроектів. По-перше, окрім як за 

згодою сторін, процес медіації може бути запропонований або призначений 

судом, або наказаний правом держави-члена. Ст. 5 Також передбачається 

заохочування судом використання медіації, що явно збільшує усвідомленість 

сторін про медіацію як альтернативний спосіб вирішення спору та впливає на 

частоту звернення до неї. По-друге, на відміну від українських законопроектів,, 

ця Директива застосовується лише до цивільних та комерційних спорів 

транскордонного характеру. (ст1, п.2)  «Суд, розглядаючи справу, може, коли 

це доречно і, з урахуванням всіх обставин даного випадку, запропонувати 

сторонам використовувати посередництво, щоб залагодити суперечку. Суд 

також може зажадати від сторін відвідати інформаційні збори по використанню 
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посередництва, якщо вони наявні і є доступними». По-третє, Важливою є Ст. 6, 

яка закріплює обов’язок для держав членів гарантувати виконання письмової 

угоди, яку було досягнуто шляхом медіації. Нарешті, Ст. 7 закріплює конфіден-

ційність посередництва, але при цьому перераховує винятки, коли інформація, 

що стосується медіації, може бути розголошена:  

коли це необхідно для громадського порядку в зацікавленій державі-члені;  

коли оприлюднення змісту угоди, досягнутої за допомогою посередництва, 

необхідно для того, щоб здійснити або виконати цю угоду. 

Порівнявши тексти Директиви та українських законопроектів про медіа-

цію, стає очевидним, що останнім бракувало достатньо чіткого формулювання 

правових норм[5], що й було зазначено в Зауваженнях головного юридичного 

управління Тим не менш, нагальним є врегулювання медіації на законодавчому 

рівні, адже це сприятиме ефективному розвитку медіації в Україні, зближенню 

законодавства України і законодавства ЄС, де питання посередництва чітко 

врегульоване. 
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м. Київ, Україна 

 В умовах проведення в Україні операції Об’єднаних сил (ООС), анексії 

Криму, загального зростання злочинної діяльності, пов’язаної з посяганням на 

державний суверенітет, цілісність і недоторканість України, особливої 

актуальності набуває питання про захист кримінально-правовими засобами 

відносин, що забезпечують умови з охорони основ національної безпеки 

України посадових осіб, які провадять політичну діяльність. Статистичні дані 

свідчать, що у порівняні з минулими роками кількість посягань на життя 

державного чи громадського діяча зросла, і за період січень-квітень 2019 року 

зареєстровано близько 19 кримінальних правопорушень [1]. 

 До злочинів проти конституційних основ національної безпеки слід 

відносити ті суспільно небезпечні діяння, передбачені КК України, які здатні 

заподіювати істотну шкоду реалізації основних напрямів діяльності держави 

щодо забезпечення захищеності життєво важливих інтересів людини й 

громадянина, суспільства й держави, за якої забезпечується сталий розвиток 

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання й нейтралізація реальних і 

потенційних загроз національним інтересам, що вчиняються в супереч 

Конституції України. Особливе місце серед перелічених злочинів відведене у 

ст. 112 КК України «Посягання на життя державного чи громадського діяча» [2, 

с. 106], які є носіями державної політики. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/%20zweb2/%20webproc4_2?pf3516=3665&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/%20zweb2/%20webproc4_2?pf3516=3665&skl=9
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 Питаннями посягань на державного чи громадського діяча як злочину 

проти основ національної безпеки України розглядалися у дослідженнях таких 

вчених, як О.Ф. Бантишева, С.Г. Гордієнка, В.К. Грищука, Н.О. Гуторової, О.П. 

Дзьобаня, С.В. Дьякова,І.В. Діордіци, О.О. Дудорова, О.І. Звонарьова, А.Б. Ка-

чинського, В.С. Картавцева, О.О. Климчука, М.І. Мельника, В.О. Навроцького, 

Г.В. Новицького, В.Г. Пилипчука, М.А. Погорецького, О.С. Сотули, В.В. 

Сташиса, В.Я. Тація, В.П. Тихого, М.І. Хавронюка та інших [3, с. 2]. 

 Особливість диспозиції ст. 112 КК України полягає у тому, що під її ознаки 

підпадають посягання на життя тих осіб, які уособлюють конституційний лад та 

державну владу України і перебувають під прямим захистом Конституції України. 

 Визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 112 КК, «Посягання на 

життя державного чи громадського діяча» традиційно є дискусійним питанням 

в теорії кримінального права [4, c. 101]. 

 Безпосереднім об’єктом вищевказаного злочину, передбаченого ст. 112 

КК України, є безпека держави у політичній сфері (у сфері здійснення вищої 

державної влади, яка забезпечує її нормальне функціонування, та у сфері 

діяльності громадських організацій).  

 В. Я. Тацій зазначає, що безпосереднім об’єктом цього злочину є відносини, 

що забезпечують нормальну роботу всіх гілок влади (законодавчої, виконавчої, 

судової), а також політичних партій. Обов’язковим додатковим обов’язковим 

об’єктом виступає життя людини – державного чи громадського діяча. 

 О. А. Чуваков вказує, що об’єктом цього злочину є суспільні відносини у 

сфері здійснення вищої державної влади, а додатковим об’єктом – життя і 

здоров’я людини. 

 При цьому М. І. Хавронюк підкреслює: «Специфічною ознакою злочину є 

потерпілий. Ним може бути лише державний чи громадський діяч, обраний 

(призначений) на посаду у встановленому Конституцією України і Законами 

України порядку». Тобто, основним об’єктом цього злочину є конституційні 

основи національної безпеки України, а додатковим обов’язковим об’єктом 

виступає життя зазначених у ст. 112 КК України осіб [4, c. 104]. 
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 Крім того, І. В. Сервецький зазначає, що підвищену суспільну небезпеку 

цей злочин має саме тоді, коли одна і та сама особа є водночас і державним, і 

громадським діячем (наприклад, народним депутатом України і керівником 

політичної партії чи громадського об’єднання), що треба враховувати в 

юридичному формулюванні звинувачення [3, с.3]. 

 Перш ніж охарактеризувати перелік кола осіб, відповідальність за 

посягання на життя яких передбачена ст. 112 КК України, слід зосередитись на 

визначенні двох понять, а саме: «державний діяч» та «громадський діяч». 

 В. В. Сташис розуміє під державним діячем особу, що виконує важливі 

державні функції в політичній, економічній, культурній галузях.  

 Є. О. Смирнов вважав, що державний діяч – це посадова особа, якій 

надано повноваження, що дозволяють здійснювати державну діяльність, 

приймати і проводити в життя рішення в масштабі держави [4, c. 101]. 

 І. В. Сервецький наводить таке визначення громадського діяча та 

громадсько-політичної діяльності, де громадський діяч розуміється як зусилля, 

котрі спрямовані на просування соціальних, політичних, економічних, 

екологічних чи інших змін з бажанням зробити поліпшення в суспільстві [3, с. 4].  

 А. М. Авторгов зазначає, що в широкому розумінні громадським діячем 

може бути: політичний або громадський активіст, громадський лідер, 

громадський представник, діяльність якого спрямована на захист прав і 

інтересів громадян через їх участь у прийнятті рішень, спрямованих на зміни 

законодавства, політики або регулюючої діяльності влади на місцевому та 

національному рівнях [5].  

 У свою чергу, О.С. Сотула стверджує, що проаналізувавши відповідну 

літературу, дійшов висновку, що в юридичній науці не існувало і не існує чітко-

го, узагальненого термінологічного поняття державного та громадського діяча, 

і така ситуація потребує виправлення і законодавчого закріплення [3, с. 4]. 

 Питання щодо визначення кола потерпілих від злочину, передбаченого 

ст. 112 КК України, найбільш повно розглянуті у монографічних працях 

О. Ю. Звонарьова та О. С. Сотули [6, c. 429]. Проте, ми звернемося до чинного 
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законодавства, а саме до ст. 112 КК України, відповідно до якого встановлю-

ється відповідальність за посягання на життя наступних осіб: Президента 

України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, 

Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена 

Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду 

України, або вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, 

Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової 

палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії, 

вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю [7].  

 Цей перелік є вичерпним, однак, враховуючи вищевказане, потрібно 

зауважити, що громадських діячів у цьому переліку немає, за виключенням 

керівників політичних партій. Тому, у разі замаху на життя громадського діяча, 

кримінальні справи найчастіше порушуються або за нанесенням тілесних 

ушкоджень ст. 121-125 КК України, або за статтями про умисне вбивство 

ст. 115 КК України, розбій ст. 187 КК України, або ж хуліганство ст. 296 КК 

України, і розслідуються певним чином.  

 У свою чергу, посягання на життя інших вищих службових осіб України 

(наприклад, Голови Центральної виборчої комісії України, Голови Вищої ради 

юстиції, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України тощо) за мотивами їх державної 

діяльності не тягне відповідальності за ст. 112 КК України і за відповідних 

обставин кваліфікується за п. 8 ст. 115 КК України. 

 Не може кваліфікуватися за ст. 112 КК України і посягання на життя осіб, 

які є членами сім'ї відповідного державного діяча або які тимчасово виконують 

обов'язки, скажімо, Генерального прокурора України, Голови Національного 

банку України, міністра тощо. Вбивство або замах на вбивство особи, яка тим-

часово виконує обов'язки Генерального прокурора України чи міністра внут-

рішніх справ України, а, так само близького родича Генерального прокурора 
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України, міністра внутрішніх справ України у зв'язку з виконанням ними 

службових обов'язків кваліфікується за ст. 348 КК України. 

 Убивство ж або замах на вбивство державного діяча, який водночас є 

членом Уряду України і працівником правоохоронного органу (міністром 

внутрішніх справ України), або на життя Генерального прокурора України 

(який також є працівником правоохоронного органу) у зв'язку з виконанням 

ним службових обов'язків кваліфікується тільки за ст. 112 КК України. 

 Окрім цього, посягання на життя колишніх Президента України, Голови 

Верховної Ради України, народного депутата України та інших, вчинене у 

зв'язку з Їх колишньою державною діяльністю, слід кваліфікувати за п. 8 ст. 115 

КК України, оскільки при кваліфікації діяння важливим є не тільки мотив 

злочину, а й фактичний статус потерпілого [8]. 

 Отже, можна зазначити, що посягання на життя державного чи 

громадського діяча відноситься до так званих складних злочинів, де посягання 

на один об’єкт – життя державного чи громадського діяча, є засобом посягання 

на основний об’єкт – основи національної безпеки у сфері здійснення 

державної влади, які забезпечують її нормальне функціонування, та у сфері 

політичних партій, що гарантується Конституцією України [4, c. 105]. 

 Тому, враховуючи вищевказане, на нашу думку, доцільно буде законо-

давчо закріпити визначення таких понять як державний та громадський діяч для 

усунення у майбутньому необґрунтовано розширеного чи звуженого або 

вибіркового їх тлумачення, а також, необхідно розширити коло осіб відносно 

посягань на державного діяча та доповнити і закріпити перелік осіб стосовно 

посягань на громадського діяча. 
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Усиновлення — встановлення законної батьківської влади над чужою 

особою. Усиновлення є одним із найдавніших та традиційних інститутів 
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сімейного права. Вперше юридичного оформлення інституту усиновлення 

надали у Стародавньому Римі. 

Римське право закріплювало дві форми усиновлення: арогація (arrogatio) 

та адопція (adoptio). 

1. Arrogatio ‒ усиновлення самостійних осіб, яке відбувалося з публічним 

оголошенням, спочатку затверджувалося на Народних зборах до яких допускали-

ся лише чоловіки, а пізніше — на підставі грамоти імператора. Згода усиновителя 

була обов’язковою. 

2. Adoptio ‒ усиновлення підвладних осіб. Ця процедура означала зміну 

батька сімейства, якому підпорядковувався підвладний. Наслідками були -

розрив кровних зв'язків з колишньою сім'єю і виникнення спорідненості з 

сім'єю усиновителя. [1, с.53]. 

Припинення батьківської влади. Відмітною рисою римського права було 

те, що батьківська влада тривала до смерті батька і могла припинятися тільки за 

його волею. 

Отже, батьківська влада припинялася внаслідок: 

1) смерті домоволодільця або підвладного; 

2) втрати свободи домоволодільця або підвладними; 

3) придбання підвладними деяких почесних звань (жрецьких 

звань, посади консула, претора, патриція тощо); 

4) звільнення сина самим батьком, що має назву емансипації (emancipatio) 

[2, с. 85]. 

Відповідно до Закону XII таблиць, передбачалися такі умови усиновлення: 

1. Усиновлювати могли тільки чоловіки (жінки - лише при втраті сина); 

2. Усиновлювач повинен бути особою власного права. Підвладні не могли 

бути усиновлювачами у зв'язку з тим, що в той час за всі здійснювані 

угоди відповідальність за них ніс їх pater familias; 

3. Усиновлювач повинен бути старшим усиновлюваної особи  на 18 років; 

4. При arrogatio усиновитель повинен бути не молодше 60 років. 

В імператорський період була скасована заборона на усиновлення дітей, 

які не досягли повноліття  [3, с.16-17]. 
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Найважливіша в римській історії кодифікація пов’язана з ім’ям імператора 

Юстиніана (527–565 рр.), який прагнув створити єдину правову систему, тобто, 

упорядкувати закони, які накопичилися за багато століть, твори римських 

юристів. Одним із цих упорядкованих законів були - Дигести Юстиніана. 

У VII Титулі «Про усиновлення і звільнення з-під влади і про інші 

способи припинення влади» було зазначено, що за загальним правилом 

усиновлення відбувається двома шляхами : 

1. Владою принцепса; 

2. Владою магістрату; 

Владою принцепса усиновлювалися особи свого права (arrogatiо), а 

владою магістрату особи, які перебувають під владою батька.  

Умови усиновлення за законодавством Юстиніана: 

1. Якщо син сімейства є консулом або preses, то він може самого себе 

звільнити з-під влади батька. 

2.  Хто звільнений з-під влади батька, той не може бути повернутий у 

владу інакше, як шляхом усиновлення. 

3. Не тільки той, хто усиновлює, але і той, хто здійснює arrogatio, 

повинен бути старше того, кого він робить своїм сином [4,с. 34-35]. 

Отже, дослідивши дану тему  можна сказати, що  опіка встановлювалася 

за римським правом над неповнолітніми особами sui juris (tutela impuberum), а 

також над жінками, які за правовим статусом прирівнювалися до дітей (tutela 

muliemm). 

 Із запровадженням інституту усиновлення дітей у римському праві, цей 

процес став відомим для права різних країн світу. Він  покликаний забезпечити 

нормальне сімейне життя і виховання дітей, які не мають батьків або позбавлені 

батьківського піклування з інших причин.  
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Актуальність вивчення теми розвитку електронного урядування на 

місцевому та регіональному рівнях під час підготовки та підвищення кваліфіка-

ції державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (публік-

них службовців) з питань електронного урядування (е-урядування) та електрон-

ної демократії (е-демократії) пояснюється тим, що вони мають діяти відповідно 

до сучасних вимог і світових тенденцій у сфері публічного управління та 

адміністрування. Існують два основні підходи до розгляду впровадження елек-

тронного урядування на місцевому рівні, які окреслилися у термінах «смарт-

сіті» (розумне місто) та «е-місто». Електронне місто – це форма організації 

життєдіяльності (функціонування) міста з використанням сучасних ІКТ, що 

включає в себе такі основні складові: електронну адміністрацію, електронну 

участь та електронні послуги. В Україні діє Державне агентство з питань 

електронного врядування, яке керує такими проектами:   
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- електронні послуги:  переведення державних адміністративних послуг в 

електронний формат надає можливість отримати будь-яку послугу з будь-якого 

місця, де є підключення до інтернету. Скористатися усіма електронними 

послугами можна на Урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі «Послуги». 

Впроваджено 120 загальнодержавних е-послуг. Протягом 2019 року буде 

впроваджено ще близько 50 е-послуг. При формуванні нових е-послуг 

застосовується принцип «за життєвими та бізнес-ситуаціями». Понад 20 000 

українців скористалися е-послугою з державної реєстрації ФОП. 33 000 родин 

оформили онлайн допомогу при народженні дитини. 130 000 українців онлайн 

отримали довідку про несудимість. Майже 1 мільйон громадян онлайн 

перевірили недійсні документи (паспорт громадянина України у вигляді 

книжечки та ID-картки). Електронні послуги надають за принципом «єдиного 

електронного вікна» через оновлений Урядовий портал kmu.gov.ua.[1] 

- відкриті дані: Відкриті дані - це інформація, до якої будь-хто має доступ 

і яку будь-хто може використовувати і поширювати. Їх використовують як 

органи влади, так і наукові, дослідницькі, освітні установи, комерційні компанії 

та громадяни. На основі відкритих даних створюють корисні для бізнесу та 

суспільства сервіси. У жовтні 2016 року Україна офіційно приєдналася до 

Міжнародної хартії відкритих даних, взявши на себе зобов’язання перед 

міжнародною спільнотою впроваджувати національну політику відкритих даних 

відповідно до принципів хартії. Відкриті дані мають потужний антикорупційний 

ефект, сприяють прозорості влади, позитивно впливають на розвиток економіки. 

2017 року відкриті дані принесли в економіку України понад 700 млн доларів, 

або 0,67% ВВП. І при збереженні нинішніх темпів, за прогнозами, до 2025 року 

ця цифра зросте вдвічі – до понад 1,4 млрд доларів, або 0,92% ВВП. Україна 

посідає 17 сходинку серед 30 країн-лідерів у галузі відкриття даних. Україна – на 

другому місці серед країн, що досягли найбільшого успіху у відкритті даних за 

останні чотири роки. 900 наборів даних є обов`язковими для відкриття, згідно 

Постанові КМУ №835, яка оновлювалась тричі. На Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних data.gov.ua наразі оприлюднено понад 8 500 наборів 

https://data.gov.ua/
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даних. Проведено перше в Україні дослідження економічного впливу. Українські 

відкриті дані увійшли в європейський інформаційний простір і опубліковані на 

Європейському порталі відкритих даних europeandataportal.eu. - локальний 

електронний документообіг: Локальний електронний документообіг (на рівні 

одного відомства) дозволяє державній структурі автоматизувати всі процеси 

роботи з документами, практично відмовитись від паперу, вдосконалити 

внутрішню дисципліну, прискорити процес прийняття управлінських рішень. Усі 

центральні органи виконавчої влади підключені до системи електронної 

взаємодії (СЕВ ОВВ). 10 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

беруть участь у програмі «Вулик».  - електронний підпис: (ЕП) дає змогу 

підтвердити цілісність електронного документу та ідентифікувати підписувача. 

Це аналог власноручного підпису.[2] 

- електронні консультації, електронні петиції, електронні звернення, 

бюджети участі (громадські бюджети): створені ресурси для оприлюднення 

наборів даних у формі відкритих даних. Портал відкритих даних https: 

//data.gov.ua/ Єдина система місцевих петицій https://e-dem.in.ua/ В рамках цього 

механізму Державне агентство з питань електронного урядування України 

забезпечує організацію державної експертизи та погодження проектів 

інформатизації органів державної влади. Так в 2016 році Агентство здійснило 

оцінку 186 таких проектів, в 2017 – 471, в 2018 – 1457. Для підвищення дієвості 

цього механізму Агентство розробило Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національну програму інформатизації". 

Наразі майже всі ініціативи з розвитку е-урядування на місцевому рівні є 

переважно ініціативою місцевих рад, громадян та бізнесу, що активно шукають 

шляхи та способи залучення коштів на фінансування цих проектів. 

Дослідженням розвитку е-урядування на місцевому рівні в Україні займається 

Aсoцiaцiя мiст Укрaїни, ВГO «Грoмaдянськa мeрeжa «OПOРA» тa Transparency 

International Укрaїнa, зa пiдтримки Прoгрaми рoзвитку OOН в Укрaїнi тa 

фiнaнсoвoї пiдтримки Єврoпeйськoгo Сoюзу. Поступово електронні послуги в 

Україні стають все більш розвинутими і популярними. З останніх впроваджених 

https://www.europeandataportal.eu/
https://e-dem.in.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64747


45 
 

сервісів можна згадати петиції на сайті президента, електрону систему 

держзакупівель «ProZorro» і волонтерський проект iGov, де зібрали усі можливі 

засоби отримання інформації від держави в онлайні.  В тестовому режимі 

запрацювала ініціатива «Розумне місто».[3] 

Для прикладу, офіційний сайт Рівненської міської ради пропонує таку 

мережу електронного урядування на місцевому рівні: електронні петиції, 

громадський бюджет м.Рівне, електронні звернення. Крім того стартував проект 

відкриті дані. Відкриті дані можуть слугувати першочерговим інструментом для 

творення інформаційного суспільства. За їхньою допомоги можна швидко 

отримувати першочергову інформацію про важливі аспекти життя суспільства. 

Основний результат використання таких даних - прозорість процесів у 

суспільстві. Робота з відкритими даними на українському ринку базується на 

декількох законодавчих актах: закон України «Про доступ до публічної 

інформації», постанова Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження 

Положеня про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних», Міжнародна хартія відкритих даних, Дорожня Карта розвитку відкритих 

даних, прийнята 2017 року.  

У Рівному перевіряли відкриті дані, які публікують органи міської ради. 

Активісти громадської мережі «ОПОРА» проаналізували інформацію, яку 

викладають держустанови міста на своїх ресурсах. Відкриті дані вже 

використовуються у Рівному на Геопорталі, в додатку Дозор, GoodEducation, на 

Громадському порталі відкритих даних і в системі Є-ліки.  Досліджуючи 

розвиток електронного урядування 25 жовтня 2018 року з метою оволодіння 

знаннями щодо напрацювання напрацюванню Положення «Про відкриті дані» у 

м. Рівне відбулось обговорення проекту, розробка якого дасть старт впроваджен-

ню політики відкритих даних у місті, а також дозволить створити нові правила 

ведення та публікації наборів даних, розпорядником яких є Рівненська 

міська рада, її виконавчі органи та міські комунальні підприємства.  

Отже, на підставі вищевикладеного вважаємо, що для ефективного 

розвитку електронного міста необхідно забезпечити вирішення питань, 

https://igov.org.ua/
http://www.rozumnemisto.org/
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пов’язаних з: - нормативно-правовим забезпеченням розвитку електронного 

урядування на місцевому рівні; - розбудовою необхідної інфраструктури 

електронного урядування на рівні міста; - безпечним містом; - ефективним 

функціонуванням Центрів надання адміністративних послуг, в тому числі 

надання е-послуг;  - створенням реєстру територіальної громади; - налагод-

женням засобів спільної роботи і системи е-документообігу; - належним 

функціонуванням офіційного веб-сайту (порталу) міста та його наповнення;  

- підтримкою громадських ініціатив; - е-петиціями та участю громадян у 

вироблені та прийнятті управлінських рішень на місцевому рівні; - інформатиза-

цією міських галузей та розвитком галузевого е-урядування (е-медицина, 

е-освіта, е-торгівля, е-транспорт, е-туризм тощо); - запровадженням муніципаль-

ної картки; - забезпеченням доступу до відкритих даних; - відкритим та 

громадським бюджетом міста; - використанням соціальних мереж та інших 

каналів комунікації з громадянами та бізнесом. [4, с.86] 

Література: 

1. http://citiesaregoodforyou.com/about/ 

2. http://ktpu.kpi.ua/?page_id=4160 

3.  http:// www.ktpu.kpi.ua/?page_id=4160  

4. 100 мiст – крoк впeрeд. Мoнiтoринг впрoвaджeння iнструмeнтiв 

eлeктрoннoгo урядувaння, як oснoви нaдaння aдмiнiстрaтивних пoслуг в 

eлeктрoннoму виглядi; зa. зaг. рeд. I.С. Куспляк, A.O. Сeрeнoк. – Вiнниця: ГO 

«Пoдiльськa aгeнцiя рeгioнaльнoгo рoзвитку», 2014. – 86 с. 

http://citiesaregoodforyou.com/about/
http://ktpu.kpi.ua/?page_id=4160
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СУД ПРИСЯЖНИХ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Оленюк А.А., 

студентка Юридичного факультету,  

Національного авіаційного університету 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Малярчук Н.В. 

На шляху розбудови в Україні демократичної та правової держави 

європейського зразка першочерговим завданням є удосконалення правових й 

організаційних засад функціонування системи кримінального судочинства, що 

потребує подальшого вдосконалення стосовно реального додержання засад 

верховенства права та змагальності сторін. У зв’язку з продовженням приве-

дення кримінального процесуального законодавства України у відповідність до 

міжнародних правових стандартів, особливої актуальності набуває ґрунтовне 

дослідження запровадженого в КПК України інституту присяжних, що є однією 

з форм реалізації конституційного права громадян на безпосередню участь у 

здійсненні правосуддя. Нині інститут присяжних перебуває в активній стадії 

розвитку і тому він є предметом досліджень серед українських та зарубіжних 

вчених і практичних працівників. 

Суд присяжних − це незалежна від суддів колегія обраних громадян, які 

внаслідок своєї обізнаності з умовами місцевого побуту, специфіки життя всіх 

тих суспільних прошарків, які вони представляють, покликані вирішувати в 

суді питання наявності вини по факту вчиненого злочину чи її відсутності та 

виносити справедливий вирок. Розрізняють класичну (англо-американську) 

модель журі присяжних і континентальну. 

Англо-американська модель суду присяжних передбачена законодавст-

вом більше 30 країн світу, зокрема Великої Британії, Сполучених Штатів Аме-

рики, Канади, Російської Федерації, Іспанії, Бельгії, Мальти та інших[3, с.17]. 

Особливостями такої моделі є: 
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- застосування за звинуваченнями, за якими підсудний не визнав свою 

винуватість; 

- розмежування завдання присяжних – які повинні вирішити «питання 

факту» (чи винен обвинувачений), і завдання суддів, які вирішують 

«питання права» (кваліфікація злочину і вибір покарання); 

- присяжні хоч і вивчають докази у справі, але демонструють зовнішню 

відстороненість від судового процесу, самостійно не опитують його 

учасників (задають питання тільки письмово, через головуючого); 

- присяжні не зобов’язані аргументувати своє рішення. 

Відмінними континентальної моделі є загальна компетенція колегії 

професійних суддів і журі присяжних, які одночасно вершать і «суд права» і 

«суд факту». Присяжні в цій моделі володіють всіма правами суддів і 

зобов’язані аргументувати прийняті рішення. Така модель притаманна Франції, 

Німеччині, Австрії, Данії, Італії.  

Законодавство України модифікувало континентальний варіант суду 

присяжних. Законодавча база ґрунтується на ч. 4 ст. 124 Конституції України 

(«народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних»), 

Кримінальному процесуальному кодексі України (ст. 383-391) та ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів».  

Відповідно до законодавства суд присяжних в Україні реалізується тільки 

при місцевому загальному суді першої інстанції і лише за звинуваченнями, за які 

передбачено довічне позбавлення волі [1]. Прясяжним не може бути будь-яка 

особа, до неї висуваються певні вимоги: громадянcтво України; досягнення 

тридцятирічного віку і постійне проживання на території, на яку поширюється 

юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом [2]. 

Також законом передбачено і обмеження стосовно цієї категорії осіб. Присяжний 

має право: дослідити всю інформацію і докази у справі; письмово фіксувати хід 

судового засідання; з дозволу головуючого ставити запитання допитуваним 

особам; просити головуючого в суді роз’яснити норми закону, спеціальні 

терміни, ознаки злочину і ін. Разом з тим, присяжному заборонено поза судовим 
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засіданням збирати відомості про справу і розголошувати отриману інформацію. 

На сьогоднішній день серед вчених існує велика кількість суперечливих 

думок стосовно інституту присяжних. Одні схиляються до того, що наше суспі-

льство і країна не готові до його впровадження, інша наводять масу беззапереч-

них аргументів щодо очевидного позитиву такого нововведення. На мою думку, 

впровадження інституту присяжних в Україні є однозначним кроком вперед. На 

підтвердження цього можна навести такі переваги функціонування суду 

присяжних: втілення ідей правової держави та громадянського суспільства у 

сфері правосуддя; зміцнення та підвищення незалежності суду; підвищення 

авторитету та довіри до нього населення; гарантування справедливості правосуд-

дя; підвищення правосвідомості та моральності громадян; широка колегіаль-

ність; менший ризик допущення слідчих та судових помилок; втілення засад 

гласності та змагальності; усунення бюрократичного духу правосуддя; додаткове 

гарантування додержання прав людини, зокрема гарантування необґрунтованого 

засудження невинного; зменшення ризиків корупційних проявів; виявлення 

профнепридатності слідчого, судді, захисника; пом’якшення соціальної напруги 

у суспільстві; встановлення громадського контролю за судочинством. 
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старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії з проблем 

криміналістичного забезпечення 
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Національної академії внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 
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курсант 4-го курсу ННІ №2 

Національної академії внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

Незаконне заволодіння транспортним засобом як різновид кримінального 

промислу завдяки своїй прибутковості майже не поступається незаконному 

обігу наркотиків й торгівлі зброєю. Значна частина аналогічних кримінальних 

правопорушень вчиняється під прикриттям організованих груп, що мають чітку 

ієрархічну структуру з розподілом ролей, транскордонні зв’язки, високий 

рівень спеціалізації та матеріально-технічного забезпечення тощо. Злочинні 

групи контролюють ринки збуту викраденого автотранспорту. Діють підпільні 

майстерні, що здійснюють підготовку цих автомобілів до повторної реалізації. 

Налагоджена індустрія легалізації автомобілів, здобутих злочинним шляхом 

(зміна ідентифікаційних номерів, зовнішнього вигляду, підроблення реєстраційних 

документів тощо). Крім того, криміногенна обстановка загострюється в умовах 

мегаполісів (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів) й інших міст, у яких об’єктив-

но сконцентрована значна кількість транспортних засобів, у тому числі з 

іноземною реєстрацією, і попит на них залишається достатньо високим. 

Проблеми взаємодії слідчого та працівників оперативного підрозділу 

постійно привертають увагу вчених (П.Д. Біленчук, Н.А. Бурнаєв, О.М. Джужа, 
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В.М. Гринчак, Д.Й. Никифорчук, В.Ф. Статкус, А.Г. Філіпов, Ю.І. Шостак, 

Н.П. Яблоков та ін.). Разом з тим, незважаючи на відносно велику кількість 

наукових праць щодо вказаної проблеми, не всі її організаційно-прикладні 

аспекти висвітлені та окреслені, що й зумовило необхідність проведення 

відповідного теоретичного осмислення. 

Слід зазначити, що у зв’язку із сучасними реформами зазнала змін уся 

структура правоохоронної діяльності. Якщо раніше діяльність оперативних 

підрозділів здебільшого була зосереджена на розкритті злочинів, оперативне 

супроводження кримінальних проваджень, то тепер основним завданням 

оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про 

протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 

Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціаль-

них служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень 

та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в 

інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [1]. 

Найбільш повно й ефективно взаємодія слідчих та працівників оперативних 

підрозділів досягається під час дотримання передбачених законом основних 

принципів. Відповідно до вимог КПК України та наказу МВС України від 7 липня 

2017 р. № 575  ―Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні‖ принципами взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами поліції є: 1) швидке, повне та неупереджене 

розслідування кримінальних правопорушень; 2) самостійність слідчого в 

процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних 

повноважень, забороняється; 3) оптимальне використання наявних можливостей 

органів досудового розслідування та оперативних підрозділів Національної поліції 

України у запобіганні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; 

4) дотримання загальних засад кримінального провадження; 5) забезпечення 

нерозголошення даних досудового розслідування [2, 3]. 
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З урахуванням наведених позицій, організація спільної взаємодії окрес-

лених суб’єктів під час розслідування незаконного заволодіння транспортним 

засобом передбачає проведення таких першочергових заходів та невідкладних 

слідчих (розшукових) дій: 

 проведення огляду місця незаконного заволодіння транспортним 

засобом або виявленого транспортного засобу; 

 переслідування і примусова зупинка транспортного засобу, встановлен-

ня особи правопорушника за слідами або указаними потерпілими напрямками 

його переміщення чи транспортного засобу; за результатами роботи службового 

собаки, організація загороджувальних заходів, у тому числі в місцях можливого 

перебування або появи правопорушника, транспортного засобу; 

 проведення оперативно-розшукових заходів у малолюдних місцях 

(СТО, стоянка, гараж тощо); 

 встановлення свідків та очевидців події, опитування (у разі внесення 

відомостей в ЄРДР - допит) з цією метою осіб, які проживають або працюють 

поблизу місця вчиненого злочину, а також осіб, які могли перебувати на 

можливих шляхах руху правопорушника до та від місця події; 

 установлення базових станцій операторів мобільного (рухомого) 

зв’язку, що обслуговують територію, на якій знаходиться місце вчинення 

незаконного заволодіння транспортним засобом, та можливих напрямків руху 

особи, яка його вчинила, а також інших місць з урахуванням обставин 

кримінального правопорушення; 

 проведення поквартирного чи подвірного обходу для збирання 

відомостей про подію, обстеження місцевості в районі вчинення кримінального 

правопорушення, виявлення загублених, викинутих правопорушником знарядь 

учиненого діяння, інших предметів, отримання додаткової інформації про 

подію та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; 

 орієнтування особового складу органів та підрозділів поліції на 

території обслуговування, де відбулося незаконне заволодіння транспортним 

засобом, та суміжних ділянках, а також (за необхідності) представників 
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громадськості про характер, час, місце і спосіб учинення злочину, прикмети 

підозрюваних, викраденого та інші відомості, що мають значення для 

встановлення правопорушників, транспортних засобів та їх розшуку; 

 використання можливостей баз (банків) даних єдиної інформаційної 

системи Міністерства внутрішніх справ України та інших інформаційних 

ресурсів, а також засобів масової інформації; 

 перевірку осіб за базами (банками) даних, що входять до єдиної 

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, та іншими 

інформаційними ресурсами, передбаченими ст. ст. 26, 27 Закону України «Про 

Національну поліцію» [4]. 

 інші заходи та дії, необхідні для встановлення події кримінального 

правопорушення та особи, яка його вчинила. 

Безпосередню організацію роботи та контроль щодо збору та перевірки 

інформації для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а 

також про події та факти, які можуть сприяти їх викриттю та розслідуванню 

контроль здійснює керівник органу (підрозділу) поліції. 

Розшук транспортних засобів передбачає постановку їх на криміналістичні 

та оперативно-розшукові обліки Національної поліції, а також проведення 

комплексу заходів та дій [5]. 

Загалом, слід зазначити, що спільна робота слідчого й оперативних 

підрозділів під час розслідування будь-якого кримінального правопорушення 

має ретельно узгоджуватися з планом розслідування й ґрунтуватися на 

результатах комплексної оцінки слідчих та оперативно-розшукових ситуацій. 

Поряд із цим варто зауважити, що така взаємодія має відповідати двом 

основним умовам: чітке розмежування функцій та взаємна узгодженість рішень 

і дій слідчого й працівників оперативного підрозділу. Єдність цих умов та їхнє 

дотримання є гарантією ефективності спільної діяльності окреслених суб’єктів 

з вирішення завдань кримінального провадження, у тому числі під час 

розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150580.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150580.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150580.html
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Правове регулювання відносин спадкування здійснюється главою 84 

Цивільного кодексу України, де у статті 1216 вказується, що спадкуванням є 

перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws
http://www.golos.com.ua/article/
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(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).[2]. Цивільний кодекс України 

вказує [2], що спадкоємцями за заповітом, і за законом можуть бути фізичні 

особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті 

за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Але як 

показує час наука та технічний потенціал людства не стоїть на місці, те що ще 

декілька десятиліть вважалося просто нереальним сьогодні стає можливим.  

Хотілося б звернути увагу на те, що будь-які суспільні відносини, що 

виникають на тому чи іншому етапі розвитку людства загалом, та України 

зокрема потребують належної правової регламентації, що права будь-якої 

людини були гарантовані та забезпечені, бо згідно ч.2 ст.3 Конституції України 

є головним обов’язком держави.[1] 

Мова ведеться про такі відносини, що пов’язані дітьми народженими та 

зачатими після смерті одного чи обох з батьків внаслідок застосування 

допоміжних репродуктивних технологій та їхнім правом на спадкування від 

свої померлих батьків, які померли ще до їхнього народження та зачаття. При 

цьому презумпція батьківства, встановлена в ст. 122 Сімейного кодексу 

України [3]  яка визначає походження дитини, народженої до спливу десяти 

місяців після припинення шлюбу не може застосовуватися до цих правовід-

носин, оскільки дані відносини мають зовсім іншу підставу виникнення, та 

мають зовсім іншу правову природу.До того ж ці діти дуже часто народжу-

ються протягом декількох років після смерті одного із батьків. 

У науковій літературі  дітей зачатих та народжених після смерті одного чи 

обох з батьків прийнято називати постмортальними дітьми (від лат. – посмертний). 

Необхідність правового регулювання даних правовідносин є потребою часу, ти 

паче, що в Україні вже є певні нормативні, які регулюють питання штучного за-

пліднення з медичних показників, - це зокрема Порядок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні.[4] Бо, є непоодинокі випадки, коли для за-

пліднення використовуються генетичні матеріали вже померлої людини. Серед 

українських теоретиків у галузі права склалися дві зовсім протилежні точки зору 

щодо вирішення права на спадкування даних дітей, одні з них вважають, що необ-
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хідно вносити зміни до чинного законодавства чи прийняття спеціалізованих нор-

мативних актів, які змогли б регулювати дані правові відносини, це зокрема, Д.Гу-

дима , О. Малкін, а інші навпаки ставляться до цього питання досить критично, 

вважаючи, що народження цих дітей є певним проявом приниження людської гід-

ності їхніх біологічних батьків, зокрема найбільш чітку позицію займає Є.Рябоконь. 

Певний дисонанс у регулюванні спадкових правовідносин за участю цих 

дітей виникає і на міжнародно-правовому рівні. Зокрема, у Великій Британії 

постмортальні діти не мають жодних майновий прав на спадкове майно. У 

Іспанії починаючи з 1988 року дані діти мають право на спадщину у двох 

випадках, у разі, якщо вони народилися протягом 1 року після смерті батьків 

або ж заповідач передбачив у заповіті право на посмертне запліднення.[5,с.49] 

У американських штатах Флориді та Массачусетс дані діти мають рівні права з 

дітьми народженими після до смерті батьків, але при цьому необхідною переду-

мовою виникнення права на спадкування є згода спадкодавця на здійснення 

такої медичної процедури. За Німецьким цивільним уложення право на спадку-

вання даних дітей виникає лише на підставі заповіту, та лише після народження 

та встановлення спорідненості між ними та заповідачем. 

Вважається, що оскільки у цивільному праві існує презумпція свободи 

заповіту, то хіба особа, яка бажає, щоб після її смерті її генетичний матеріал 

був використаний не має права прописати, що у разі народження його дітей 

після його смерті, вони мають право на його майно, тим паче, що особа, йдучи 

на такий серйозний крок як здача генетичного матеріалу, напевно здійснює це 

свідомо та заради певної мети. Також ще одним критерієм існування даного 

правових відносин є, зокрема, час протягом якого відбудеться дане запліднення 

від часу смерті особи, генетичний матеріал якої було використано. 

Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що необхідні прийняття нор-

мативних актів, які б регулювали спадкові правовідносини цих суб’єктів зокрема, а 

також визначали їх правовий статус загалом, бо ще буквально декілька років і дане 

явище буде досить масовим, і краще розробити певну правову конструкцію 

впорядкування цього питання вже зараз, чим похапки і не завжди правильно.  
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На сьогодні, кожне підприємство стикається з вимогою держави сплачу-

вати податки. З кожним роком все гостріше постає проблема підвищення подат-

кового навантаження. Надмірне обтяження податковим тягарем наштовхує 

підприємців здійснювати свою діяльність у тіньовому секторі, що негативно 

позначається на надходженні коштів до бюджетів всіх рівнів. Альтернативним 

варіантом є законне зменшення податкового навантаження на підприємства 

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/435-15/conv/page
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/435-15/conv/page
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://teacode.com/online/udc/33/336.228.3.html
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шляхом податкового планування, що до того ж сприяє їх фінансовій стійкості. 

Тому, для ефективного здійснення господарської діяльності, необхідно приді-

лити увагу вивченню проблем податкового планування. 

Законодавством не закріплено визначення терміну «податкове планування». 

Відсутність чітко розроблених принципів розмежування понять «ухилення від 

сплати податків» і «податкове планування» може призвести (і призводить на 

практиці) до підміни одного терміна іншим і, як наслідок, до необґрунтованого 

застосування фінансових санкцій. Тому виникає необхідність визначити його 

змістовне наповнення через науковий аналіз. 

На думку Л. Єріса, податкове планування – це комплекс науково обґрун-

тованих і практично доцільних організаційно-економічних заходів платників 

податків, спрямованих на максимальне зменшення ризиків, пов’язаних з 

оподаткуванням господарської діяльності підприємств [1, с. 76]. 

С. Пепеляєв вважає, що податкове планування – це організація діяльності 

платника податків таким чином, щоб мінімізувати його податкові зобов’язання 

без порушення букви і духу законів [2, с. 578]. 

Цікаву думку щодо податкового планування висловив американський 

суддя Лернед Хенд: «Немає нічого осудливого в тому, що справи ведуться 

таким чином, щоб можна було платити податків так мало, як це тільки 

можливо. Так роблять всі – і бідні, і багаті. І всі вони праві, оскільки ніхто не 

зобов’язаний платити суспільству більше, ніж тебе зобов’язує закон» [3]. 

Аналіз наявних визначень податкового планування дозволив виділити 

основні характеристики, властиві податковому плануванню, які необхідно 

врахувати у визначенні: 

 податкове планування являє собою вид управлінської діяльності з 

оптимізації власного податкового навантаження; 

 податкове планування здійснюється в рамках стратегічного планування; 

 податкове планування повинне проводитися на основі системного підходу; 

 податкове планування має легітимний характер. 

Слід зазначити, що не завжди межа між податковим плануванням і ухи-
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ленням від сплати податків буває так зрозуміла і очевидна. В цьому і ховається 

одна з небезпек, що підстерігають платників податків, які використовують 

методи податкового планування для зниження податкових платежів самостійно, 

не маючи належного досвіду і кваліфікації в цій області. Крім того, не менш 

значним проблемним аспектом податкового планування виступає той факт, що 

при виборі способу мінімізації податкового тягаря не в повній мірі враховуєть-

ся те, що законними повинні бути не тільки формальна сторона операції і її 

документальне (договірне) оформлення, а й її зміст, мотиви, цілі тощо. 

У законодавстві розвинених держав вже розроблені критерії, що дозволя-

ють відокремити дії, здійснювані підприємством в рамках податкового плану-

вання, від ухилення від сплати податків та інших порушень податкового 

законодавства. Один з таких критеріїв – необхідність неухильного дотримання 

вимог законодавства при нарахуванні та сплаті податків, а також визначенні 

податкових зобов’язань підприємства. Саме елемент незаконного зменшення 

податкових зобов’язань підприємства є одним з основних критеріїв, що харак-

теризують ухилення від сплати податків. 

Податкове планування необхідне підприємству у будь-якому становищі: і 

коли підприємство процвітає, і коли воно балансує на межі рентабельності або, 

що гірше, на грані банкрутства. Правильний підхід поліпшення ситуації не 

повинен бути пов’язаний з податковими порушеннями та їх наслідками. 

Запроваджуючи систему податкового планування, слід враховувати прин-

цип законності, перспективності та природності. Суть кожного із них полягає у 

тому, що при розробленні методів планування необхідно досконало дослідити 

нормативно-правову базу щодо оподаткування підприємства, щоб у подальшому 

не порушувати вимоги чинних нормативно-правових актів у частині оподатку-

вання підприємства. Слід враховувати постійне оновлення нормативно-правової 

бази, зокрема зміни ставок податків тощо. Методи податкового планування необ-

хідно розробляти на перспективу. Схема податкового планування повинна бути 

документально підтверджена та відповідати меті діяльності підприємства. 

Однією з проблем податкового планування на підприємствах у сучасному 
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податковому просторі є їх одноразове використання. Тобто, у суб’єктів 

підприємницької діяльності немає звички постійно контролювати та планувати 

свої податкові платежі. В більшості випадків вони планують зменшення суми 

податкового зобов’язання з якогось одного податку чи в одному окремому 

випадку. Для використання повною мірою всіх переваг податкового плану-

вання, його необхідно застосовувати безперервно. Суб’єкт підприємницької 

діяльності має постійно контролювати податковий клімат свого підприємства, 

шукати не тільки можливість зменшення податкових платежів, а й забезпе-

чувати постійну та своєчасну сплату податків. Також на підставі податкового 

планування повинна розроблятись податкова стратегія підприємства. В такому 

випадку податкове планування буде корисним не тільки підприємству, а й 

державі. Для підприємства це гарна можливість зменшити витрати та 

збільшити прибутки. А для держави воно корисне тим, що до бюджету будуть 

надходити своєчасно кошти, що забезпечить фінансову безпеку держави. 

Таким чином, одним із напрямів удосконалення податкового законо-

давства є визначення в нормативних актах поняття податкового планування, а 

також спеціальних вимог і умов, що дозволять розмежовувати дії, вчинені з 

метою ухилення від сплати податків та діяльність підприємств, спрямовану на 

досягнення цілей податкового планування. 
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СПІВРОБІТНИКІВ СБ УКРАЇНИ 

 

Товмаш В.В.  

Національна академія Служби безпеки України 

У кризових економічних умовах при збереженні низького рівня грошо-

вого забезпечення та при обмеженості ресурсів перед керівниками органів 

(підрозділів) СБ України виникає проблема мотивації службової діяльності 

співробітників. 

Методи, які обирає керівник для мотивації можуть бути дуже різними. 

Вони залежать від системи стимулювання в СБ України, загальної системи уп-

равління та особливостей діяльності самого підрозділу [1, с. 263]. 

Теоретичні аспекти мотивації службової діяльності не завжди підходять 

до конкретного підрозділу. Підрозділи працюють в різних умовах, мають різні 

можливості щодо формування ресурсів, мають різну політику щодо стимулю-

вання. 

Засоби мотивації можна поділити на групи: 

- економічні методи, які передбачають як економічне стимулювання, так і 

економічні санкції; 



62 
 

- організаційно-адміністративні методи, які залежать від підходу керівництва 

підрозділу щодо організації службової діяльності, розподілу посадових 

обов’язків, контролю за їх виконанням; 

- соціально-психологічні методи, які враховують психологію співробітників, 

впливають на їх свідомість. 

Для залучення висококваліфікованих співробітників керівники повинні 

проявляти творчий підхід до засобів мотивації. Використання нестандартних 

методів є досить актуальними в умовах обмеженості фінансових ресурсів. 

Вивчаючи досвід іноземних спеціальних служб, можна запропонувати 

такі нестандартні методи мотивації: 

- винагорода за конкретний результат виконаного завдання; 

- надання реальної можливості додаткової освіти та інших можливостей 

професійного розвитку; 

- забезпечення корпоративного духу в колективі; 

- надання якісного санаторно-курортного лікування тощо [1, с. 265]. 

Використання соціально-психологічних та організаційно-адміністратив-

них методів можливе лише у тісному взаємозв’язку з економічними методами. 

Для забезпечення достатнього рівня мотивації необхідно створити в підроз-

ділах умови для реалізації своїх професійних навичок, забезпечити можливість 

кар’єрного зростання. Але будь-які мотиваційні заходи без матеріального стиму-

лювання не забезпечать підвищення службової діяльності співробітників [2, с. 32]. 

Найбільшу ефективність мають економічні стимули, які націлені на конк-

ретного співробітника, так як різні їх групи мають своє бачення щодо матері-

ального заохочення. Їх ставлення може залежати від спрямованості людини, 

рівня її кваліфікації, віку тощо. Правильно побудована система стимулювання 

забезпечить підвищення активності та результативності службової діяльності 

співробітників. 

Нетрадиційні методи заохочення спрямовані на конкретного спів робітни-

ка, на його особистий вклад та сприяють поглибленню його знань, умінь та 

подальшого професійного розвитку [3, с.35]. 
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Засоби мотивації службової діяльності повинні забезпечити бажання 

співробітника бути відданим своєму підрозділу, бути зацікавленим в кінцевому 

результаті. Якщо співробітник позитивно оцінює свою професійну діяльність у 

конкретному підрозділі, то він, як правило, прагне бути корисним і сприяє 

досягненню цілей його діяльності. 

На забезпечення відданості конкретного співробітника підрозділу 

впливають такі чинники: 

- рівень задоволеності політикою підрозділу та результатами його діяльності; 

- рівень задоволеності власним статусом в підрозділі та побудовою кар’єри; 

- упевненість в перспективах власного професійного росту та роботи в 

підрозділі в довгостроковій перспективі; 

- високий рівень довіри до керівництва та колег [2, с. 33]. 

Але якщо співробітник незадоволений своїм перебуванням у підрозділі, 

то спостерігається професійне вигорання, що приводить до таких наслідків: 

- погіршення результатів службової діяльності; 

- втрата зацікавленості у результатах; 

- погіршення взаємовідносин з іншими членами колективу; 

- негативний емоційний стан тощо. 

Мотиваційне вигорання у співробітників можуть спричинити: 

- відсутність або нестача умов, ресурсів, для досягнення потрібних результатів; 

- недостатній професійний рівень для виконання посадових обов’язків; 

- відсутність можливостей для самореалізації; 

- відсутність професійного чи кар’єрного зростання; 

- надмірне або недостатнє завантаження на службі [4, с. 139]. 

Якщо співробітник не зможе реалізувати свої поточні потреби, не зможе в 

перспективі розраховувати на реалізацію потреб вищого рівня – зникає 

мотивація для підвищення ефективності службової діяльності. 

Отже, найважливіший напрям мотивації – це матеріальне стимулювання. 

Але в умовах дефіциту фінансових ресурсів СБ України не гарантує 

достатнє матеріальне забезпечення службової діяльності, що обумовлює 
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зниження витрат, але не забезпечує залучення співробітників, які мають 

високий професійний рівень. 
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За статтею 51 Конституції України повнолітні діти мають обов’язок 

утримувати непрацездатних батьків. Сімейний кодекс передбачає матеріальне 

забезпечення від повнолітніх дітей батькам. Повнолітні діти повинні виконува-

ти свої обов’язки щодо утримання непрацездатних батьків добровільно. Вважа-

ється, що батьки та діти повинні врегулювати свої відносини за договором.  
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Батьки у випадку не отримання добровільної згоди від дітей про 

отримання матеріальної допомоги можуть звернутися до суду. За законом 

стягнення аліментів є примусовим. Розмір виплат визначається окремо у різних 

випадках ( стаття 205 Сімейного кодексу). Позов про стягнення може бути 

пред’явлений до одного/кількох дітей або до всіх дітей разом. 

 Сімейним кодексом визначено покладання обов’язку на повнолітніх дітей 

щодо утримання батьків незалежно від того, чи можуть вони надавати 

матеріальну допомогу. Факт того, що повнолітні дочка, син є не працездатними 

береться до уваги судом при визначенні розміру аліментів.[1] 

У статті 205 частині першій Сімейного кодексу України визначено право 

суду затверджувати розмір аліментів на батьків у чітко визначеній грошовій 

формі або у частці від доходу повнолітньої дитини. Це питання вирішується за 

конкретних обставин: яким чином дитина отримує дохід та особливості її 

роботи. 

Утримання непрацездатних батьків не є безумовним обов’язком повнолітніх 

дітей. Частина перша стаття 204 Сімейного кодексу передбачає деякі підстави 

для звільнення дітей від утримання батьків.[1] Якщо буде встановлено, що 

батько й матір, які ухилялися від виконання ними батьківських обов’язків, 

позивають за отриманням матеріальної допомоги, то суд знімає зобов’язання з 

дітей на утримання батьків. Судом може бути визначено, на строк не більше 

трьох років, виплату аліментів на користь батьків. До таких випадків можна 

віднести відсутність будь яких коштів на існування або невиліковну (тяжку) 

хворобу у одного/обох батьків. Матір, батько, що були позбавлені батьківських 

прав, не можуть розраховувати на утримання їх дітьми, якщо права не 

відновлено, за частиною другою статтею 202 Сімейного кодексу.[2] 

Існує загальне правило за яким дитина, що не досягла 18-тирічного віку не 

має за собою обов’язку утримувати батьків. Навіть, якщо дитина набула повну 

цивільну дієздатність вона не зобов’язана надавати матеріальну допомогу.  

Сімейний кодекс вважає недоцільним покладання на неповнолітню дитину, 

хоча дитина може працювати за трудовим договором або бути особою 
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підприємцем, тягаря щодо матеріальної допомоги на утримання батьків. Але за 

статтею 206 Сімейного кодексу є один виняток, суд може призначити стягнення 

коштів на витрати щодо лікування і догляду за батьками з неповнолітньої 

особи. Підставами для такого рішення є: 

 невиліковна (тяжка) хвороба одного/обох батьків 

 достатнє, по рішенню суду, матеріальне забезпечення неповнолітньої  

дитини. 

Такі стягнення суд призначає на певний строк або воно є одноразовим при 

визначенні того, що неповнолітня дитина має достатньо стабільний дохід. 

Повнолітні діти окрім аліментів мають обов’язок додатково покривати вит-

рати на утримання батьків. Закон поширюється тільки у випадку невиліковної 

хвороби, немічністю та інвалідністю одного/обох батьків, стаття 203 Сімейного 

кодексу.[2] Інших підстав закон не має. Суд повинен враховувати наявність 

інших, обов’язково повнолітніх дітей, при визначенні розміру стягнення, не 

залежно до кого був зроблений позов. За умови достатнього доходу такі стяг-

нення можуть бути призначені малолітній чи неповнолітній дитині.  

Отже, на утримання може розраховувати батьки які не позбавлені 

батьківських прав. Дитина з якої стягуються аліменти має бути повнолітньою 

або мати достатній дохід (неповнолітні). Батьки зі своїми повнолітніми дітьми 

можуть врегулювати відносини за договором, за добровільною згодою або 

подати позов до суду, за не добровільною згодою. 
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Науковий керівник – Кочук Юлія Іванівна 

Франція протягом останніх п'ятисот років є однією з провідних країн 

світу, яка має високорозвинені сфери діяльності. Наразі, світові новини активно 

обговорюють політичні зміни бюджетної системи країни, ринку праці, реформи 

антитерористичного законодавства та врегулювання міграції. Над ними влада 

Франції працює останні два роки, завдяки новому  главі  держави. 

14 травня 2014 року на чергових виборах президента переміг Емманюель  

Жан-Мішель-Фредерік Макрон. Передвиборча програма Макрона містила еле-

менти лівого (збільшення мінімального окладу і зростання зарплат працівників з 

низькими доходами, розширення послуг, оплачуваних обов'язковою медичною 

страховкою, збільшення числа вчителів і співробітників поліції, інвестиції в сіль-

ське господарство) і правого (лібералізація ринку праці, скасування пенсійних 

пільг для держслужбовців, зниження податку для найбільш забезпечених грома-

дян, скасування 120 тисяч робочих місць в бюджетному секторі, послідовне зни-

ження дефіциту держбюджету відповідно до вимог Євросоюзу) спрямування [1].  

За два роки його головування є що аналізувати. Найважливішою зміною 

стало питання ринку праці, котре регулююче сферу трудових відносин в країні 

та економічну ситуацію, адже безробіття поглинає. 

 За задумом президента, реформа повинна перезапустити французьку 

економіку, надати їй динамізму, конкурентоспроможності, гнучкості у пристосу-

ванні до вимог ринку. Реформа має стати основним інструментом зменшення 

французького безробіття від нинішніх 10% (серед молоді 20%) до 7% на 2022 

рік. П'ять президентських декретів містять 36 поправок до Трудового кодексу, 
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зокрема щодо умов контрактів на тимчасові посади, вирішення спорів між 

роботодавцем і працівником, істотного обмеження розмірів компенсацій у разі 

звільнення працівник. Звісно, реформа не настільки радикальна, щоб, скасувати 

таку «священну корову» як 35-годинний робочий тиждень, однак робить серйоз-

ні кроки до демонтажу системи посиленого соціального захисту працівників, 

отримуючи натомість активне схвалення роботодавців [3]. Що ж направді 

означає ця реформа та обіцяє в подальшому? Адже окрім змін в законодавстві 

мають бути ще й практичні зміни та дії. Перш за все, це зменшення впливу 

профспілок на діяльність робітників, на сьогодні профспілки є адвокатами для 

працівників та вирішують всі питання за них. Протягом всієї роботи роботодавці 

не ведуть переговори напряму з робітниками. 

У такій ситуації порушуються права людей, їм можуть запропонувати 

менш вигідні умови праці. На сьогодні існують угоди, що укладенні між 

об'єднанням підприємств та профспілками певної сфери щодо мінімальної заро-

бітної плати та умов праці, тому без профспілок деякі робітники не зможуть 

самостійно обрати достойну роботу та зберегти свої права. Ще одним пунктом 

змін є зменшення виплат під час звільнення працівників, що звичайно призво-

дить до невдоволення населення.  

Наразі, глобальною проблемою Франції є страйки, які зачасту влашто-

вують самі профспілки, адже звужуються встановлені права багатьох 

французів.  До страйку долучалися багато профспілкових організацій Франції, 

членами яких є близько п'яти мільйонів працівників. Вони протестували проти 

планів Макрона скоротити близько 120 тисяч робочих місць у державному сек-

торі, запровадити мораторій на підвищення заробітних плат, змінити процедуру 

надання лікарняних та скоротити програми щодо занятості населення  

За даними уряду, станом на 6 квітня 2019 року, на вулиці столиці вийшли 

близько 3,5 тисячі людей,  по всій країні в демонстраціях взяли участь 22,3 тисячі 

мітингарів. В Парижі та інших французьких містах вже 21 вихідний поспіль 

відбуваються протести жовтих жилетів ( протестний рух, що  походить від світло-

відбивних жовтих жилетів, які використовують учасники демонстрацій для 
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самоідентифікації, вимоги учасників розширилися до відставки чинного прези-

дента Франції Емманюеля Макрона, чий рейтинг різко впав на тлі протестів). Од-

ним з центрів протестів стало місто Руан у Нормандії. Там демонстранти вируши-

ли ходою навколо закритого центру міста, вигукуючи гасла проти Макрона. [5]  

На разі ж, президент Франції ніяких рішень не приймає на вимогу мітингу-

ючих. Діє дипломатично та у  відповідь на протести жовтих жилетів запропонував 

провести національні дебати задля вирішення низки соціально-економічних питань. 

Важливо зазначити, що Макрон продовжує реформування у трудовій 

сфері на прикладі минулого президента країни Франсуа Олланда, за президен-

ства якого також було чимало страйків та мітингів, зокрема профспілки та 

студентські організації закликали до національного страйку, але протести не 

призвели до реакції уряду [2].   

 За влади Ніколя Саркозі було підписано закон про пенсійну реформу, 

згідно з якою вік виходу на пенсію було підвищено з 60 до 62 років. У зв'язку з 

цим у Франції відбулися страйки й масові акції протесту. Реформа вплинула на 

рейтинг Саркозі, який впав нижче 30% [4].  

Отже, реформи президента Франції мають на меті зменшити високий рівень 

безробіття в країні, який упродовж багатьох років коливається на рівні близько 

десяти відсотків. Негативні сторони таких змін, не дають можливості робітникам 

спокійно ставитися до нововведень, через що  і виникають постійні страйки та 

мітинги. Президент запевняє, що такі зміни в трудових відносинах призведуть до 

покращення ситуації з працевлаштуванням. Можливо зменшення впливу 

профспілок та виплат під час звільненння й справді підвищать умови  трудових 

відносин для роботодавців, вони зможуть забезпечувати, але ж в такій ситуації 

частково порушуються права людини, які були надані їй до такої реформи. 
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ПРАВА НАЦІЙ ТА НАРОДІВ, ЩО БОРЯТЬСЯ ЗА САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА 
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Інститут міжнародних відносин 

Київський міжнародний університет 

м. Київ, Україна 

Говорячи про сучасну сформованій системі міжнародних відносин можна 

чітко побачити гострі проблеми, які стоять на даному етапі перед світовою 

спільнотою. Однією з таких головних проблем виступає національно-етнічне 

питання. Простеживши період в тридцять останніх років можна побачити велику 

кількість міжнаціональних конфліктів, які, як правило, супроводжуються 

збройними сутичками, і відбуваються в різних частинах світу. До них відносяться 

численні конфлікти на близькому сході (так звана «Арабська весна»), що почалися 

у 2011 р., конфлікт в Нагірному Карабаху, і цілий ряд інших. 

Проблематикою таких конфліктів є визнання результату такого конфлікту 

світовою спільнотою. У той же час наслідки одних з них визнані міжнародною 

спільнотою - як, наприклад, в Палестині, а інші залишаються невизнаними 
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міжнародною спільнотою, неврегульованими остаточно - як в Нагірному 

Карабасі, Абхазії і Південної Осетії. [1] 

Роль національного чинника і національної проблематики особливо зросла 

після розпаду СРСР та утворення на його теренах національних держав. Біль-

шість із них, у тому числі й Україна, розвиваються як демократичні національні 

держави, що утворилися внаслідок самовизначення корінної (заголовної, титуль-

ної) нації і стали рівноправними членами світового співтовариства, суб’єктами 

міжнародної політики. Для народів цих країн поняття ―нація‖, ―національна 

держава‖, ―національний і державний суверенітет‖, ―національна ідея‖, ―націона-

лізм‖, ―національні інтереси‖ - не голі абстракції, а вплетені в повсякденне життя 

найактуальніші категорії. До них апелюють різні політичні сили, їх часто і 

неоднозначно вживають публіцисти. 

 Тому, право націй на самовизначення є одним з найбільш делікатних 

принципів в міжнародному праві. Право національного самовизначення не зникає, 

якщо нація утворила самостійну державу або увійшла до складу федерації держав. 

Суб'єктом права на самовизначення є не тільки залежні, але і суверенні нації і 

народи. Затвердження принципу самовизначення в міжнародному праві багато 

вчених пов'язують з ім'ям Президента США В. Вільсона і створенням Ліги Націй. 

Американський професор Дж. Хазард прямо називає принцип самовизначення 

―принципом Вудро Вільсона‖. Однак сам Статут Ліги Націй не містив жодних 

згадок про самовизначення народів. Більш того, він закріпив в міжнародному 

праві колоніальну залежність і заснував мандатну систему. Принцип рівно прав-

ності і самовизначення народів як всезагального вперше був проголошений в 

Статуті ООН у п. 2 ст. 1, як мета, до досягнення якої повинна прагнути органі-

зація. Одночасно з Статутом ООН принцип співробітництва був зафіксований в 

установчих документах (статутах) багатьох міжнародних організацій, в 

міжнародних договорах, численних резолюціях і деклараціях. [2, с.128-130] 

Відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй всі держави повинні 

поважати «суверенні права всіх народів і територіальну цілісність їх держав». [3] 

 Самовизначенням - є інклюзивний процес, який повинен максимально 
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враховувати вільно виражену волю всіх зацікавлених сторін. Якби було по-іншо-

му, світ невпинно самовизначатися б, дробився і сипався, як картковий будино-

чок. Сучасне міжнародне право визнає право на самовизначення лише за 

народами і націями, хоча до цих пір немає загальноприйнятого визначення цих 

понять. що ж стосується етнічних, релігійних і мовних меншин, то, як під крес-

люється в ст. 27 Пакту про громадянські і політичні права, ―їм не може бути 

відмовлено в праві спільно з іншими членами тієї ж групи користуватися своє 

культурою, використовувати свою релігію і виконувати її обряди, а також 

користуватися рідною мовою. [4, с.13]   

Говорячи про принцип самовизначення народів, варто відзначити той 

аспект, що даний принцип, на відміну від інших принципів міжнародного права, 

наприклад, принципів територіальної цілісності і невтручання у внутрішні 

справи, присвячений не державі, а праву народів, що проживають на його 

території. Даний принцип знаходить своє відображення в Статуті Організації 

Об'єднаних Націй, в якому говориться, що ООН має на меті розвиток дружніх 

відносин між націями на основі поваги до принципу рівноправності і само визна-

чення народів. Однак, в самому Статуті ООН не розкривається зміст зазначеного 

принципу і що під ним розуміється.  

 Зміст зазначеного принципу розкривається в Декларації про принципи 

міжнародного права 1970 року. Так, Декларація про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 

визначає, що під принципом самовизначення народів розуміється право народів 

безперешкодно встановлювати свій політичний статус, вести свій економічний, 

соціальний, культурний розвиток, і будь-яка держава має дотримуватися і 

поважати таке право. [5] 

 Звідси ж випливає наступна проблематика даного питання, не дивлячись 

на таку кількість джерел, в яких міститься згадка даного принципу, ні в одному 

з них не визначаються суб'єкти, на яких таке право поширюється, згадується 

лише народ. І, що так само чимало важливо, не визначається механізм реаліза-

ції принципу самовизначення. Звідси і випливає причина, що в сучасному світі 



73 
 

дуже велика кількість тих, хто під егідою принципу самовизначення народів 

намагається самоствердитися, вдаючись до того ж до не найбільш мирних, а 

часом і відверто агресивних засобів при досягненні поставлених цілей. 
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