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УДК: 342.7 Юридичні науки 

 

ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІДСИСТЕМИ 

«ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» 

 

Берназюк О.О., 

кандидат юридичних наук, доцент 

доцент кафедри історії та теорії держави і права 

Європейського університету  

Формування системи електронного судочинства в державі передбачає 

передусім запровадження головного її елементу – електронного суду, за допомо-

гою якого здійснюється налагодження комунікації між учасниками процесу та 

органами судової влади з використанням цифрових технологій. Тому відправною 

точкою у процесі запровадження підсистеми «Електронний суд» є забезпечення 

зручності, доступності та зрозумілості для користувачів інтерфейсу платформи, 

врахування всіх потреб, що можуть виникнути під час звернення до суду або 

участі у судовому процесі в якості відповідача, третьої особи тощо. 

З цього приводу І.Ю. Татулич зауважує, що побудова підсистеми Електрон-

ного суду для реалізації своєї мети повинна виконувати ряд завдань, зокрема: 1)на-

дання змоги фізичній або юридичній особі направити до будь-якого суду країни 

підписаний електронним цифровим підписом документ (апеляційну чи касаційну 

скаргу) разом з пакетом супутніх документів за допомогою мережі Інтернет; 2) на-

дсилання стороні судового процесу електронної копії процесуального документу 

або судової повістки засобами електронного зв’язку (e-mail чи SMS); 3) відстежен-

ня руху справи у суді в електронному вигляді; оплата судового збору в онлайн-

режимі; 4) розроблення та впровадження універсального формату обміну даними, 

завдяки якому стане можливою передача справ та документів між автоматизовани-

ми системами документообігу суду різних розробників тощо [1, с. 75]. 

Так, основним сервісом, яким користуватиметься учасник процесу, є 

Електронний кабінет. Характерно, що даний сервіс надаватиме доступ не тільки 

до модуля «Електронний суд», але й сервісу пошуку Єдиного державного 

реєстру судових рішень (далі — ЄДРСР), моніторингу стадій розгляду судових 
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справ, моніторинг судових засідань по справі (місце, дата і час), моніторингу 

нових рішень в ЄДРСР, сервісів Мін'юсту. Частина цих можливостей вже 

реалізована, але розрізнено: на сайті судової влади (моніторинг судових 

засідань), сайті ЄДРСР, сайті Мін'юсту [2, с. 18]. 

Важливо, що Електронний кабінет зареєстрованого учасника підсистеми 

«Електронний суд» дає доступ до різних сервісів, включаючи можливість 

самостійно збирати інформацію з державних реєстрів, відстежувати стан 

розгляду судової справи. Зокрема, Електронний кабінет міститься такі папки: 

«Повідомлення», «Виборне», «Мої справи», «Довіреності», «Феміда», «Статис-

тика». Приміром, для звернення до суду із заявою, необхідно у папці «Заяви» 

обрати необхідний суд та заповнити шаблон заяви (який пропонується обрати 

за категоріями справ), поставити підпис та надіслати. До заяви є можливість 

завантажити додатки. При поданні заяви також можна автоматично розраху-

вати судовий збір, виходячи із ціни позову або категорії справи, та сплатити 

судовий збір через електронні платіжні системи [3].  

Слід зазначити, що інтерфейс Електронного кабінету підлягав коригуван-

ню декілька разів та у кінцевому підсумку набув вищеописаного вигляду. Він є 

досить зрозумілим та доступним, однак, його технічні можливості, якість та 

ефективність зворотного зв’язку може бути перевірено лише на практиці. 

У тестовому режимі до підсистеми «Електронний суд» підключено: 

Київський апеляційний адміністративний суд, Апеляційний суд Одеської області, 

Київський районний суд Одеси, Одеський апеляційний господарський суд, 

господарський суд Одеської області, Вінницький апеляційний адміністративний 

суд, Вінницький окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний 

адміністративний суд, а також районні суди Києва. Раніше (з квітня 2017 р.) у 

частині цих судів вже відбувалася дослідна експлуатація «Електронного суду» [4; 

5], а також у Верховному Суді. 

За інформацією, що надійшла від цих судів про перші підсумки роботи 

підсистеми «Електронний суд», тестування показало різні результати. 

Передусім, майже всі суди зазначають, що за півроку функціонування модуля 
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за допомогою електронного сервісу до судів зверталася незначна кількість осіб 

(жодної особи - Донецький апеляційний адміністративний суд, Оболонський 

районний суд Києва, Подільський районний суд Києва, Вінницький апеляцій-

ний адміністративний суд, по 1 особі – Деснянський та Голосіївський районні 

суди Києва, 2 особи – Шевченківський районний суд Києва тощо). Виняток 

показано у Київському районному суді міста Одеса у 2018 році було отримано 

5593 заяв та звернень громадян в електронній формі (біля 30%) [6]. 

Для порівняння, необхідно навести такі показники звернення до судів за 

допомогою електронний сервісів у деяких зарубіжних країнах (США, 

Великобританії) – біля 80% від всіх звернень [7, с. 13-14]. 

За інформацією цих же судів було виявлено такі практичні проблеми у 

користуванні підсистемою, а саме: при надходженні до суду документів 

неможливо ідентифікувати електронний цифровий підпис фізичної або юридичної 

особи, який повинен відповідати акредитованим центрам сертифікації ключів; 

неможливо також ідентифікувати електронні адреси сторін для впевненості у 

тому, що кореспонденція суду дійде саме до адресата, а не до іншої особи, а також 

неможливо впевнитись, що вказані особи (фізичні, юридичні) дійсно існують, а не 

вигадані позивачем; незрозуміло, яким чином можна перевірити наявність або 

відсутність у суді аналогічних справ з тими ж сторонами з тих самих підстав; при 

надходженні електронних документів виникають складнощі щодо перевірки 

сплати судового збору, оскільки відомості щодо надходження коштів до казначей-

ства у програмі «Д3» відсутні або надаються пізніше; незрозуміло, яким чином 

суд повинен ознайомлювати учасників процесу з матеріалами електронної справи 

при надходженні таких заяв [6]. 

Отже, як засвідчує практика тестування підсистеми «Електронний суд», 

для повноцінного запровадження модуля в усіх судах необхідно вирішити ряд 

технічних прогалин, а також провести методичне навчання серед працівників 

системи правосуддя. 

Разом з тим, слід відмітити такі переваги підсистеми «Електронний суд»: 

підвищення оперативності, зручності, доступності до правосуддя, забезпечення 
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дотримання таких конституційних засад здійснення правосуддя, як верхо-

венство права, законність, об’єктивність, що досягається, головним чином, 

через захисні механізми системи від несанкціонованого втручання в її роботу, 

корегування або знищення інформації (що міститься у судових рішеннях, інших 

процесуальних документах), а також шляхом забезпечення послідовного 

призначення справи до розгляду у черговості надходження та реєстрації 

позовних заяв (скарг), усунення можливості суб’єктивного втручання у процес 

визначення пріоритетності судової справи у межах встановленого 

процесуальними кодексами строку її розгляду тощо. 
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УДК 657     Юридичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО 

ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ 

  

 Биховець О.Ф., 

студентка юридичного факультету, 

Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

На сьогоднішній день надзвичайно важливою частиною демoкратизації  

суспільства і правової система є покращення підходів до вивчення та аналізу  

проблем призначення, виконання та відбування покарань та інших заходів 

кримінально-правового характеру, не пов’язаних з позбавленням волі, зокрема 

щодо неповнолітніх осіб. В зв’язку з цим необхідно дослідити та схарактеризува-

ти особливості застосування примусових заходів виховного характеру в Україні, 

оскільки в кримінально-правовій літературі дана проблематика схарактеризована 

не в достатній мірі. 

Згідно з існуючим законодавством примусові заходи виховного  

характеру застосовуються до особи, віком від 14 до 18 років, яка скоїла злочин 

невеликoї або середньої тяжкoсті,  а також до особи,  яка досягла 11 років та 

скоїла суспільно  небезпечне діяння, що має ознаки дії чи бездіяльності, які 

передбачені в Особливій частині Кримінального кодексу України [1]. В 

продовження даного законодавчого положення слід звернути увагу на те, що 

згідно з п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 2 

«Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 

виховного характеру» суди повинні в кожному випадку де вирішується питання 

про притягнення до відповідальності неповнолітнього за злочин  невеликoї або 

середньoї тяжкoсті обговорити можливість застосування до нього примусових 

заходів виховного характеру замість кримінального покарання [2]. 

Слід зауважити, що застосування  примусових заходів виховного 

характеру здійснюється у випадках, що передбачені законодавством, а саме: у 
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випадку, коли суд приймає рішення про звільнення неповнолітньої особи від 

кримінальнoї відповідальнoсті на основі ч. 1 ст. 97 КК; застосування до особи, 

котра скоїла злочин до досягнення віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність (ч. 2 ст. 97 КК); застосовується, коли неповнолітньoго було 

звільнено від пoкарання на підставі ч. 1 ст. 105 КК [1]. 

Разом з тим, лише за наявності такої підстави як обвинувальний вирок суду, 

примусові заходи виховного характеру справді можуть розглядатися, коли 

розкривається зміст кримінальної відповідальності. Йдеться про форму здійснення 

кримінальної відповідальності, коли кримінальне покарання особі не 

призначається, хоча обвинувальний вирок й виноситься Кримінальна 

відповідальність може бути виражена в таких трьох формах. Перша з них – 

засудження особи, що не є пов’язане із винесенням винному кримінального 

покарання. Друга з них -   засудження особи, коли йому призначається певна 

індивідуальна міра покарання, від фактичного відбування якого засуджена особа, 

однак, звільняється. Найбільш поширеною формою реалізації кримінальної 

відповідальності є третя, що виражається у     відбуванні особою покарання, яке 

призначене вироком суду[3, c. 31-32]. 

Слід зауважити, що застосування примусових заходів виховного характеру 

при першій формі реалізації кримінальної відповідальності має певні 

застереження. В КК України зазначено чотири випадки коли суд винному взагалі  

не призначає покарання. по-перше, втрата особою, котра скоїла злочин, суспільної 

небезпеки внаслідок сумлінного відношення до праці та відмінної поведінки (ч. 4 

ст. 74 КК); по-друге,  закінчення строків давності зазначених у ст. 49 КК (ч. 5 ст. 

74 КК); по-третє, захворювання винного до винесення вироку на хворобу, яка є 

перешкодою для відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК); по-четверте,  скоєння 

злочину невеликої або середньої тяжкості неповнолітнім, до якого з урахуванням 

його бездоганної поведінки в подальшому та щирого розкаяння суд призначає 

примусові заходи виховного характеру (ст. 105 КК), вказують, що четвертий 

випадок становить виняток із «кримінальної відповідальності у її «чистому» 

вигляді, «не обтяженому» заходами кримінально-правового впливу [4, с. 719]. 
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Разом з тим, беручи до уваги норми чинного КК України, науковці 

вказують, що саме вік неповнолітнього та підстави призначення покарання 

відображують питання про юридичну природу примусових заходів виховного 

характеру. Зважаючи на це  примусові заходи виховного характеру займають 

особливе місце серед заходів кримінально-правового впливу, адже від інших 

заходів відрізняються не тільки підставою їх застосування, а також й цілями та 

правовим змістом. Зазначені заходи є заходами соціального захисту суспільства 

для осіб, які вчинили злочин до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність [5, c. 309-310]. 

Дослідник Л.В. Багрій-Шахматов відзначає, що заходи кримінального 

примусу включають заходи виховного характеру, покарання та заходи медичного 

характеру [6, c. 130–131]. Науковець В.О. Меркулова зауважує, що формою 

здійснення примусових заходів виховного характеру є призначення примусових 

заходів виховного характеру [7, c. 51]. На думку К.Н. Бузанова  юридична природа 

примусових заходів виховного характеру виявляється в їх значенні, оскільки існує 

як спеціальна форма реалізації кримінальної відповідальності саме неповнолітніх 

осіб, і  полягає в тому, що суд звільняє їх від покарання, яке зазначено санкцією 

статті, до  якої притягується неповнолітня особа [8, c. 132]. 

Отже, до неповнолітніх судом від імені держави застосовуються примусові 

заходи виховного характеру, у тому випадку, коли суд вважає, що є можливим 

виправлення цих осіб заходами педагогічного характеру і без призначення 

покарання або без притягнення до кримінальної відповідальності. Неповнолітнім 

призначаються заходи виховного характеру, за умови, що вони скоїли злочини 

невеликої, середньої тяжкості та тяжкі злочини. Мета застосування примусових 

заходів виховного характеру полягає у забезпеченні інтересів, насамперед, 

неповнолітнього, а саме отримання ним необхідного виховання, лікування, 

захисту від насильства, здобуття освіти та підвищення свого культурного рівня. 

На мою думку, застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного 

характеру є ефективним механізмом досягнення майже всіх цілей кримінальної 

відповідальності.  
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____________________________________________________________________ 

УДК 34                                                                                               Юридичні науки 

 

НЕДОСКОНАЛЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИДАЧІ ВИКОНАВЧОГО 

НАПИСУ НОТАРІУСАМИ 

 

Бохашвілі А.Г. 

Студентка факультету право  

Університету імені Альфреда Нобеля 

м. Дніпро, Україна 

 У даній статті ми розглянемо проблемні наслідки, які виникають у 

громадян у зв’язку з вчиненням виконавчих написів приватними нотаріусами.  
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Взагалі, що таке виконавчий напис, яку силу він має, як документ та навіщо він 

потрібен?  Виконавчий напис це спосіб захистити цивільні права. З його 

допомогою можливо стягнути грошові суми або витребувати від боржника 

майно. Відповідно до Закону України «Про нотаріат» нотаріуси вчиняють 

виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, а також за 

умови, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або 

іншої відповідальності боржника перед стягувачем.[1] 

 Цей документ прирівнюється до судового рішення отже, порядок 

стягнення встановлений Законом України "Про виконавче провадження".  

 Але ж як саме цей спосіб захисту цивільних прав порушує ці ж права 

громадян? 

 Ось наприклад, одним із видів документів, за якими стягнення 

заборгованості проводиться на підставі виконавчих написів нотаріусів, є 

кредитний договір. Це зазначено у постанові Кабінету Міністрів України від 

29.06.1999 р. за № 1172, [2] 

  Якщо позичальник не виконує обов’язок щодо погашення кредиту, Банк 

в праві звернутися до приватного нотаріуса з проханням видати виконавчий 

напис згідно з яким можливе примусове виконання умов договору.   

 Однією з умов одержання виконавчого напису Банком або іншою 

фінансовою установою є надання оригіналу кредитного договору та засвідченої 

виписки з рахунка боржника в якій зазначена сума заборгованості та строки її 

погашення з відміткою про непогашення заборгованості.  

 Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус може вчи-

няти виконавчі написи за умови подання документів, які будуть підтверджувати 

безспірність заборгованості. 

 Однак, на практиці саме на етапі видачі виконавчого напису нотаріуси 

неодноразово допускаються помилок.  

 По-перше, нотаріус не перевіряє подані документи на правдивість 

наявності боргу, але ж у разі відсутності безспірності заборгованості чи іншої 

відповідальності боржника нотаріус не може вчинити виконавчий напис. 



14 
 

 По-друге, нотаріус не перевіряє чи дійсно боржник повідомлений про 

намір Банку примусово стягнути з нього кошти. У зв’язку з цим нерідко 

боржник і не підозрює, що нотаріусом було вчинено виконавчий напис і 

дізнається про це вже на етапі його виконання органом виконавчої влади.  

 Стосовно цього існує багато судової практики, яка свідчить про 

винесення нотаріусами виконавчого напису без додержання вимог. Ось 

наприклад, 07.05.2019 року Олександрійським районним судом Кіровоградської 

області ухвалено рішення по справі №397/17/19, згідно з яким визнано 

виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. [3] 

 З судового рішення вбачається, що між позивачем та Банком виникли 

цивільні відносини на підставі кредитного договору. Пізніше позивач дізнався, 

що органом виконавчої влади будо відкрито виконавче провадження відносно 

виконання виконавчого напису з метою стягнути на користь Банку 

заборгованість у сумі 25303.27 гривень. Зі свого боку Банк затверджує те, що 

копія письмової вимоги про негайне сплачення боргу була направлена 

боржнику, але насправді ніякої вимоги позивач не отримував. Тож можна 

вважати, що Банк, не відправивши боржнику вимоги, позбавив його 

можливості заперечити або довести неправдивість інформації, яку він надав. 

Також вбачається, що у виконавчому написі була позначена не правдива сума, 

оскільки раніше Банк своєю вимогою затвердив суму заборгованості у розмірі 

24756.90 гривень. Під час виконання нотаріальних дій, нотаріус не перевірив чи 

наявний спір щодо заборгованості. 

На нашу думку, доцільним розв’язанням цієї проблеми буде зобов’язати 

нотаріусів, шляхом внесення доповнень до глави 16 Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, по – перше перевіряти дійсність 

заборгованості, по – друге суму заборгованості, якщо така існує. А також 

необхідно урегулювати процедуру стосовно повідомлення боржника про намір 

Банку примусово стягнути з нього борг шляхом відправлення листа з поштовим 

повідомленням з відповідною інформацією саме нотаріусом. Оскільки, часто 

Банки, або інші установи недбало відносяться до повідомлення боржника 
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стосовно відповідної інформації. Внаслідок цього порушуються процесуальні 

права громадян подати заперечення, або спростувати неправдиву інформацію.   

 Ми повинні прагнути покращення нашого законодавства та судової 

практики. Врегулювання цього питання дасть можливість зменшити кількість 

спорів стосовно цієї проблеми.  
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УДК 347  Юридичні науки 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Василенко Ю.В., 

Студентка юридичного факультету  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

М. Дніпро, Україна 

Вимоги процесуального закону щодо строків вчинення процесуальних дій 

судом та учасниками процесу становлять одну зі складових елементів цивільної 

процесуальної форми захисту прав. На сьогодні ця тема є досить актуальною.  

Інститут процесуальних строків досліджували багато вчених, в тому 

числі, О. В. Адрійчук, М. С. Шакарян, О. Р. Михайленко, В. І. Тертишніков, 

С. Я. Фурса, С. І. Чорнооченко, М. Й. Штефан та інші.  

У ст. 251 Цивільного кодексу України визначено поняття строку як пев-

ного періоду у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-99-%D0%BF
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значення. У ЦПК України не міститься визначення цивільних процесуальних 

строків [3, с. 56]. 

У статті 120 ЦПК України «Види процесуальних строків» зазначається, 

що ними є строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії, що встанов-

люються законом (або судом, якщо такі строки законом не визначені) [1].  

Науковці по-різному розкривають зміст поняття процесуальних строків. 

Наприклад, М. Й. Штефан розглядав процесуальні строки як період часу, 

визначений для здійснення процесуальних дій учасниками процесу і судом або 

іншими особами за вказівкою закону або за приписом суду. М.Й. Штефан 

виділив дві категорії строків: момент часу (наприклад останній день строку 

триває до 24-ї години) та проміжок часу (наприклад строк обчислюється 

роками, місяцями, днями). Я. П. Зейкан визначає процесуальний строк яке 

встановлений законом або призначений судом проміжок часу, з яким 

процесуальний закон пов’язує можливість або необхідність вчинення 

конкретних процесуальних дій або настання певних правових наслідків. При 

цьому Я. П. Зейкан вважає, що строки, встановлені для судді або суду, не є 

процесуальними, та їх слід називати службовими [2, с. 18].  

Цивільний процесуальний строк – це елемент правового регулювання 

поведінки учасників цивільного судочинства, встановлений у нормах цвільного 

процесуального закону або визначений судом та обчислюваний роками, 

місяцями або днями проміжок часу чи момент у часі, який визначається точною 

календарною датою чи вказівкою на подію, та з яким ЦПК України встановлює 

можливість або необхідність учинення судом і учасниками процесу конкретних 

процесуальних дій, а також настання певних процесуальних наслідків [3, с. 56]. 

У системі процесуальних строків можна виділити складні строки, 

оскільки вони діляться на окремі елементи, які, з одного боку, є самостійними 

часовими характеристиками, а з іншого – елементами загальних строків. 

Загальні процесуальні строки, що, як правило, є складними, установлені з 

метою з’ясування часових меж, пов’язаних із розглядом цивільної справи, 

переглядом судових рішень. Спеціальні процесуальні строки встановлюють 
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періоди вчинення окремої процесуальної дії суду, зокрема строки відкриття 

провадження у справі, стоки видання судового наказу тощо. 

Класифікація строків на загальні та спеціальні не кладеться в основу 

судової статистики України. Значення такої класифікації виявляється при 

встановленні факту недотримання розумності строків: аналіз дотримання 

спеціальних строків як елементів загальних (складних) може стати визначаль-

ним. Оскільки в основу встановлення розумності строків Європейським судом з 

прав людини, зокрема, покладені такі критерії, як поведінка заявника й 

поведінка судових та інших державних органів, саме аналіз спеціальних строків 

дасть змогу визначити порушення заявником чи судом цих строків [4, с. 101]. 

Аналізуючи питання змісту поняття процесуальних строків, не можна 

оминути і таке поняття як «розумні строки». Після внесення останніх змін у 

законодавство (прийняття Закону № 2147-VIII) основні засади судочинства, 

визначені статтею 129 Конституції України та ч. 3 ст. 2 ЦПК України, 

«поповнились» засадою розумних строків розгляду справи. Законодавець 

зобов’язав суд встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій, 

і закріпив у ч. 3 ст. 2 нової редакції ЦПК України вищезгадане поняття таким 

чином: «Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням 

обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню 

цивільного судочинства». Таким чином, оціночне поняття «розумний строк» 

визначається через поняття «достатній строк» без розкриття критеріїв 

визначення такої «розумності» (достатності).  

Як свідчить практика Європейського суду, саме недотримання розумних 

строків розгляду справ є найпоширенішою підставою для констатації порушення 

Україною права на справедливий і відкритий розгляд справи упродовж розумно-

го строку незалежним і безстороннім судом, закріпленого у п. 1 ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [2, с. 18].  

Для усунення незручностей, пов’язаних із пропуском цивільних строків 

чи їх закінченням, процесуальним законом передбачено їх поновлення чи 

продовження. Поновлення процесуального строку – це відновлення з причин, 
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які суд визнав поважними, втраченого зв’язку з пропуском установленого 

законом строку, права на вчинення процесуальної дії. 

Під продовженням процесуальних строків одні вчені розуміють надання 

нового, більш тривалого строку для вчинення процесуальних дій, інші – 

збільшення їх тривалості [3, с. 58]. 

До поважних причин пропущення процесуальних строків можна віднести 

тривалу хворобу, перебування спадкоємця тривалий час за межами України, 

відбування покарання в місцях позбавлення волі, перебування на строковій 

військовій службі в Збройних Силах України тощо. Питання про поновлення чи 

продовження пропущеного строку вирішує суд, у якому належало вчинити 

процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ. Про 

місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у 

справі, але присутність цих осіб не є обов’язковою. Одночасно з клопотанням 

про поновлення чи продовження строку належить вчинити ту дію або подати 

той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання [5, с. 75]. 

Отже, сутність процесуальних строків у цивільному процесі пов’язується 

із початком їх перебігу і їх закінченням та обов’язковістю виконання певних 

процесуальних дій у цей період. Вважаємо, що законодавчо у Цивільному 

процесуальному кодексі України має міститись визначення поняття цивільних 

процесуальних строків. 
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УДК 343                                                                                         Юридичні науки 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 

(на прикладі ст. 126
1
 «Домашнє насильство» Кримінального Кодексу України) 

 

Діброва Карина Родіонівна 

студентка інституту прокуратури  

та кримінальної юстиції 

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник: к.ю.н. Марадіна Ю.С. 

м. Харків, Україна 

Всесвітня організація охорони здоров’я під здоров’ям розуміє не тільки 

відсутність хвороб або фізичних дефектів, а й стан повного фізичного, психічного 

та соціального благополуччя. Останнє дає підстави для висновку щодо необхід-

ності виокремлення трьох різновидів названого блага: фізичного, психічного та 

соціального. Суттєвою перешкодою цьому є позиція фахівців у галузі криміналь-

ного права, які наполягають на доцільності наукових розробок лише фізичної та 

психічної складових здоров’я. Свою позицію криміналісти пояснюють абсолют-

ною штучністю виділення соціального різновиду здоров’я. Тривалий час їх думка 

була виправданою. Але чи залишається вона такою в світлі останніх змін до 

законодавства України про кримінальну відповідальність? У межах цих тез 

визначимося із цим та висловимо авторську точку зору із зазначеного питання. 
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Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017 № 2227-VIII Кримінальний кодекс 

України (далі – КК України) було доповнено ст. 126
1
 «Домашнє насильство» [2]. 

Зміст останньої доводить, що одним із суспільно небезпечних наслідків згаданого 

злочину є погіршення якості життя. О. Дудоров, М. Хавронюк зазначають, що цей 

злочинний результат пов'язаний, зокрема, із соціальною дезадаптацією і 

дезорієнтацією. Так, у потерпілої особи послаблюються соціальні зв’язки 

(поступово зникають друзі, інші близькі люди, з якими вона може розділити 

проблеми і від яких може отримати допомогу), знижується соціальна активність, 

виникає безпорадність, нездатність до самостійних рішень і відповідальних дій, 

посилюється безініціативність в роботі й особистому житті. З огляду на те, що 

соціальна сутність суспільно небезпечних наслідків обумовлює їх тісний зв'язок із 

об’єктом злочину, та враховуючи природу погіршення якості життя як злочинного 

результату домашнього насильства, вочевидь, одним із об’єктів цього діяння є 

суспільні відносини, що забезпечують соціальне здоров’я [3]. 

Положення ст. 126
1
 КК України доводять необхідність виокремлення 

трьох різновидів здоров’я та доцільність активізації досліджень соціальної 

складової зазначеного блага. Позиція криміналістів щодо допустимості 

вивчення лише фізичного та психічного здоров’я є застарілою та такою, що не 

відповідає сучасним викликам суспільства. 
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Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
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УДК 342.2 Юридичні науки 

 

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ 

 

Дубинський І.Ю. 

аспірант кафедри адміністративного,  

кримінального права та процесу 

Міжнародний університет бізнесу і права (МУБіП), 

м. Херсон, Україна 

Під функцією держави слід розуміти елемент змістовного наповнення 

держави як філософсько-правового явища, що встановлює напрями впливу 

держави на суспільно-громадянські відносини, в яких відображається соціальне 

призначення держави на певному етапі її розвитку. 

Традиційною вважають думку [4, 5], що у сучасному розумінні функції 

держави – це науково-правові категорії, які відображають надскладне системне 

явище – управління суспільством, тобто організуючу, регулюючу і таку, що 

встановлює покладання певних цілей діяльність держави у певній сфері життя 

суспільства. З цим твердженням, що функції держави визначаються за 

проваджуваною діяльністю у певній сфері, можна погодитись, однак із деякими 

поясненнями, а саме: під діяльністю слід розуміти проваджену державою 

роботу, а не управління суспільством, з чим неправильно це ототожнювати. 

Функції держави виявляються в здійсненні державного управління, яке 

являє собою цілеспрямовану діяльність держави через органи державного управ-

ління та посадових осіб з упорядкування суспільних відносин у різних сферах 

життя суспільства. Так, держава виступає стосовно суспільства суб’єктом управ-

ління. На думку [3], державне управління провадиться для вирішення таких 

провідних цілей: по-перше, гарантування стабільності розвитку суспільства, 

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FNOON_Kommentar_A5.pdf
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збереження його, закріплення досягнутого рівня суспільних відносин; по-друге, 

забезпечення самодостатнього розвитку суспільства, проведення ефективного 

реформування, удосконалення суспільних відносин, подальший розвиток суспіль-

ства шляхом розвитку по висхідній лінії, удосконалення  в цьому процесі, покра-

щення якості життя громадян і підвищення ефективності державного апарату. 

У контексті нашого дослідження функцій держави у філософсько-

правовій системі концептуальних положень сучасної теорії держави і права 

варто вказати на суттєву різницю між цілями і завданнями державного 

управління: управлінські цілі завжди мають стратегічний універсальний 

характер; завдання державного управління – це пріоритети державної політики 

на конкретному історичному етапі розвитку держави. 

В Україні завдання і функції держави визначаються за провідними 

напрямами внутрішньої і зовнішньої політики держави. Характер державного 

ладу віддзеркалюється у функціях, тобто у діяльності держави, так як вони 

опосередковують сутність, тип, природу і призначення держави. 

Поняття  «функція» має широке використання у різних науках і сферах 

життєдіяльності індивідуума і суспільства. Це дозволяє в умовах відсутності 

загальновизнаного уявлення про те, чим є функція держави, слід брати до уваги 

не лише концепцію щодо змісту поняття  «функція», що склалось у теорії 

держави і права, а й підходи до визначення цього поняття, що поширені в 

інших науках і дисциплінах [1, 2].  
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Анотація. У статті аналізується значення Гаазьких конференцій миру 1899 і 

1907 рр. у розробці принципу мирного вирішення спорів у міжнародному праві, 

Гаазькі конвенції і декларації як джерела міжнародного права. Розкриваються іс-

торичне та сучасне значення Гаазьких конференцій миру 1899 і 1907 рр. в контек-

сті становлення і розвитку принципу мирного вирішення міжнародних суперечок. 

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право; Перша Гаазька 

конференція миру 1899 р.; Друга Гаазька конференція миру 1907 р.; міжнародні 

звичаї ведення війни; Гаазькі конвенції і декларації 1899 і 1907 рр. 

Принцип мирного вирішення спорів є загальновизнаним імперативним 

принципом сучасного міжнародного права. Відповідно до нього міжнародні 

суперечки і конфлікти необхідно вирішувати виключно мирними засобами. 

Актуальність цієї проблеми викликана надзвичайним загостренням питан-

ня вирішення конфліктних ситуацій. Останнім часом відбулася велика кількість 

кризових ситуацій, вирішення яких мирними засобами не показало значних 

результатів. Значно загострилися міжнародні відносини ряду країн, що не може 
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не викликати стурбованості. У цей непростий час особливо важливо пам'ятати 

про пріоритет мирних засобів вирішення спорів і конфліктних ситуацій. 

Представники прогресивної громадської думки виробляли ідеал 

загального миру на протязі всієї історії людства. Численні вчені, громадські 

діячі, історики, юристи, філософи, економісти, політики висвітлювали подібні 

ідеї в своїх працях. Утопічні соціалісти, гуманісти, пацифісти і представники 

освіти ставили і обґрунтовували проблему встановлення миру в усьому світі. 

Найважливішою ознакою основних принципів міжнародного права є їх 

нормативність, виражена в сукупності певних загальнообов'язкових правил 

поведінки суб'єктів міжнародного права у всіх сферах міжнародних відносин. 

Основні принципи – це особливі норми міжнародного права, норми sui generis, 

норми вищого імперативного порядку. 

Основні принципи являють собою юридичну базу для розвитку між-

народної правотворчості, створення нових міжнародних норм, які розвивали б і 

конкретизували їх положення. Це дозволяє виділити наступні визначальні 

ознаки і особливості основних принципів сучасного міжнародного права: 

- це – найважливіші властивості міжнародного права, які виражають його 

сутність і визначають зміст міжнародно-правових інститутів і норм на даному 

етапі його розвитку; 

- принципи завжди нормативні за своїм характером і закріплюються, 

головним чином, в міжнародних звичаях і інших джерелах міжнародного права 

або витягуються з їх змісту; 

- це найбільш загальні, важливі, загальновизнані норми міжнародного 

права універсального призначення; 

- це основоположні норми, які є надзвичайно імперативними, свого роду 

стандартами міжнародної поведінки держав, яким повинні відповідати всі інші 

міжнародно-правові норми; 

- в силу цього основні принципи є критерієм міжнародної законності. 

Можна виділити п'ять основних етапів (періодів) становлення і розвитку 

принципу мирного вирішення міжнародних суперечок: 
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1. Гаазька конференції світу 1899 і 1907 років, на яких був проголошений 

принцип мирного вирішення міжнародних суперечок. 

2. Пакт Бріана-Келлога і наступні багатосторонні міжнародно-правові 

документи затвердили принцип мирного вирішення спорів як один з основних 

принципів сучасного міжнародного права (1928-1936 рр.). 

3. У Статуті ООН і статутах регіональних організацій був розроблений і 

закріплений принцип мирного вирішення спорів (1944-1955 рр.). 

4. У резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, документах міжнародних 

конференцій, багатосторонніх і двосторонніх угодах держав принцип мирного 

вирішення міжнародних суперечок отримав подальше підтвердження і 

розвиток (1957-1964 рр.). 

5. Декларація принципів міжнародного права явила собою відображення 

прогресивного розвитку принципу і приналежність його до системи принципів 

мирного співіснування держав. У ній також була дана розгорнуте формулюван-

ня принципу мирного вирішення міжнародних суперечок (1964-1970 рр.). 

На Гаазьких конференціях миру 1899 і 1907 рр. була розроблена і 

прийнята Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень, результатом 

створення якої стало певною мірою узагальнення і уніфікація правил 

застосування добрих послуг і посередництва, утворення і функціонування 

міжнародних третейських судів та слідчих комісій. 

У жовтні 1907 пройшла друга Гаазька конференція миру, також як і 

перша скликана за ініціативою Росії. В ході другої конференції була прийнята, 

в порівнянні з Конвенцією про мирне вирішення міжнародних зіткнень 1899 р., 

більш розгорнута її версія.  

Гаазькі конвенції, які продовжують діяти і на сьогоднішній день, мають 

основоположне значення в розвитку мирних засобів вирішення міжнародних 

суперечок, так як вони вперше узагальнили і кодифікували розрізнену до цього 

моменту практику застосування окремих засобів мирного врегулювання 

конфліктів, створивши цим їх систему. 

Отже, на Гаазьких конференціях миру 1899 і 1907 рр. були зроблені 
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перші офіційні спроби часткового обмеження права держав на війну, а також 

спроби регламентації в універсальному масштабі міжнародних засобів мирного 

вирішення конфліктів. Згадані раніше Конвенції про мирне вирішення 

міжнародних зіткнень 1899 і 1907 рр., були прийняті на Гаазьких конференціях 

відповідних років. Проаналізувавши дані документи, можна стверджувати, що 

вони в деякій мірі обмежували право держав на війну, але не було повного 

виключення їх з арсеналу міжнародно-правових засобів вирішення спорів і 

конфліктів. Г.І. Тункін справедливо зазначив, що «згідно Гаазьким конвенціям 

мирні засоби вирішення спорів не були навіть обов'язковою стадією у вирі-

шенні спорів». Мирні засоби грали роль альтернативи збройним методам 

вирішення міжнародних розбіжностей. 

Предметом регулювання міжнародного права, як і раніше залишався хід 

війни, у відриві від принципового ставлення до неї. 

Діяльність Гаазьких конференцій миру, можна сказати, концентрувалася 

виключно на уніфікації мирних способів вирішення міжнародних розбіжностей, 

а також на регламентації законів і звичаїв війни. З цього випливає, що принцип 

мирного вирішення міжнародних суперечок так і не був закріплений. 

Практично всі угоди про мирне врегулювання міжнародних суперечок 

визнають переговори як перший крок для досягнення мети. Наприклад, Гаазькі 

конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень 1899 і 1907 років, Статут 

ООН 1945 роки (стаття 33), Загальний акт про мирне вирішення міжнародних 

суперечок 1949 р., Манильска декларація про мирне вирішення суперечок 1982 

р. та ін. Також, наприклад, в рішенні Міжнародного Суду ООН щодо спору про 

право проходу через територію Індії від 12 квітня 1960 р. було пряма вказівка 

про те, що до того, як суперечка стане об'єктом судового розгляду, необхідно 

спробувати вирішити її шляхом переговорів. 

Проведення переговорів між зацікавленими сторонами інакше називають 

дипломатичним шляхом вирішення спірних міжнародних питань. 

Переговори є прямим контактом сторін з метою досягнення взаємоприй-

нятного рішення. Переговори можуть проводитися через дипломатичні канали, 
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а також у формі спеціально скликаних нарад. Крім цього, можлива і письмова 

форма, обмін посланнями. Зазвичай результати переговорів відображаються в 

комюніке, які в свою чергу не є договорами. 

Перевагою переговорів вважається те, що сторони, які знаходяться в 

суперечці, особисто з'ясовують взаємні претензії, узгоджують процедуру і 

способи вирішення спірних питань, виробляють взаємоприйнятне рішення. 

Крім цього, переговори легше організовувати, вони вимагають менше витрат у 

порівнянні з іншими засобами мирного вирішення спорів. 

Добрі послуги і посередництво є мирні засоби вирішення міжнародних 

спорів за допомогою третьої сторони. 

Якщо розглядати добрі послуги як інститут мирного врегулювання, то це 

міжнародно-правові норми, які регулюють діяльність третіх держав або між-

народних організацій, і ця діяльність здійснюється за їх власною ініціативою 

або ж на прохання держав, що знаходяться в конфлікті, а також спрямована на 

відновлення або встановлення прямих переговорів між сторонами з метою 

створення сприятливих умов для мирного вирішення конфлікту. 

У міжнародному праві виділяють такі відмінності між добрими 

послугами та посередництвом. У випадку з добрими послугами сторона, яка 

надає їх, не повинна впливати на хід переговорів і брати участь в них. І головне, 

мета добрих послуг полягає в налагодженні контактів між сторонами 

конфлікту, щоб сприяти вступу їх в переговори. 

Що стосується посередництва, то тут передбачається більш активна участь 

третьої сторони. Мета посередництва – не тільки налагодження контактів між 

сторонами і спонукання їх вступити в переговори, але і досягнення між 

сторонами примирення. У статті 4 конвенцій 1899 і 1907 років зазначено, що зав-

данням посередника є узгодження протилежних домагань і «заспокоєння почуття 

неприязні, якщо воно виникло між державами, що знаходяться в суперечці». 

Виходячи з вищесказаного, посередник має право брати участь в переговорах, 

вносити пропозиції по суті спору, впливаючи при цьому на хід переговорів. У 

зв'язку з цим, посередництво здійснюється за згодою всіх сторін спору. 
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У посередника нарівні з широкими правами є і певні обов'язки. Він 

повинен утримуватися від надання допомоги одній стороні на шкоду іншій; 

поважати суверенні права, честь і гідність сперечаються держав. 

Міжнародні слідчі і погоджувальні комісії – органи, які створюються 

сторонами на паритетних засадах, іноді із залученням третьої сторони. Стаття 33 

Статуту ООН ці мирні засоби позначає термінами «обстеження» і «примирення». 

Міжнародне розслідування є одним з найбільш «молодих» мирних способів 

вирішення міжнародних суперечок. Даний інститут з'явився в міжнародному праві 

на рубежі XIX і XX століть. Виділяють три періоди розвитку даного інституту: 

- від Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років до 1919 року; 

- діяльність Ліги націй (1919-1940гг.); 

- створення та діяльність Організації Об'єднаних Націй (з 1945 року по 

теперішній час). 

Погоджувальні комісії не тільки з'ясовують фактичну сторону справи, а й 

докладають усіх зусиль для вирішення спору і для цього вносять певні пропозиції. 

Висновки, які робляться слідчими і погоджувальними комісіями факультативні, 

тобто не є обов'язковими для сторін. Вони можуть бути як прийнято, так і проігно-

ровані. Проте, існують деякі угоди, в яких висновки таких комісій визнаються 

обов'язковими. Наприклад, в Конвенції про режим судноплавства на Дунаї 1948 

року (ст. 45). 

В ході Гаазьких конференцій 1899 і 1907 років встановлений порядок фор-

мування та функціонування міжнародних слідчих комісій (відповідно до Конвен-

цій 1899 і 1907 років – статті 9-35). Згідно зі статтею 9 мета таких комісій – «з'ясу-

вання питань факту за допомогою неупередженого і сумлінного їх розслідування». 

Сторони, що сперечаються, також мають право призначати при слідчої 

комісії своїх агентів і радників. Ці особи підтримують інтереси сторін в комісії. 

Конвенції 1899 і 1907 років також встановили правила слідчого виробництва: 

слідство проводиться в змагальному порядку; засідання комісії є, як правило, 

закритими; рішення приймаються більшістю голосів членів комісії. Після 

закінчення комісією складається доповідь, що підписується всіма членами, і 
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передається сторонам. Стаття 35 наголошує на тому, що доповідь комісії не має 

характеру третейського рішення, тобто обмежується лише встановленням фактів. 

Сторони вільні у користуванні цими фактичними висновками. 

Крім цього, Гаазькі конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень 

1899 і 1907 років внесли свій вклад в розвиток міжнародного арбітражу. 

Постійний арбітраж – це постійний арбітражний орган, в який сторонами 

можуть бути за взаємною згодою передані спори, що виникають між ними. 

Виділяють два види юрисдикції постійних арбітражних органів - добровільна і 

обов'язкова. Добровільна юрисдикція вимагає обопільної згоди сторін на 

звернення до арбітражного суду. Обов'язкова ж може обмежуватися вимогою 

однієї зі сторін у суперечці. Для оформлення обов'язкового арбітражу необ-

хідно включити в той чи інший міжнародний договір арбітражне застереження. 

Гаазька конвенції 1899 і 1907 років допускають можливість перегляду 

арбітражного рішення в разі виявлення нових важливих обставин, які можуть 

вплинути на результат справи. 

Сам третейський суд існує у вигляді списку осіб, яких спрощує держави 

можуть вибирати в якості арбітрів. Список складається державами-учасниками 

Гаазької конвенцій. Кожна держава призначає не більше 4 осіб строком на 6 років. 

Відповідно до ст. 44 дані особи повинні бути «відомі своїми пізнаннями в 

питаннях міжнародного права, користуватися цілковитим особистим повагою, і 

висловлювали б готовність прийняти на себе обов'язки третейського судді». 

Таким чином, інститути мирного врегулювання суперечок є одним з 

найважливіших міжнародно-правових засобів підтримки міжнародного миру і 

забезпечення мирного співіснування держав. Першочерговим завданням в 

сучасних умовах є створення умов, при яких інститути мирного врегулювання 

стануть єдиним в практиці рішенням міжнародних проблем. 
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Анотація. У статті аналізується значення Гаазьких конференцій миру 

1899 і 1907 рр. у міжнародному праві, Гаазькі конвенції і декларації як джерела 

міжнародного права. Розкриваються особливості їх юридичної сили, їх 

історичне та сучасне значення. 

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право; Перша Гаазька 

конференція миру 1899 р.; Друга Гаазька конференція миру 1907 р.; міжнародні 

звичаї ведення війни; Гаазькі конвенції і декларації 1899 і 1907 рр. 

Гаазька конвенції і декларації 1899 і 1907 рр. були прийняті в результаті 

Першої міжнародної конференції світу 1899 року  і Другої міжнародної конфе-

ренції світу 1907 року в Гаазі. Прийняті документи, які відомі в сучасному між 

народному праві і історії міжнародних відносин як Гаазькі конвенції 1899 і 

1907 рр., охоплювали широке коло питань. Серед цих питань – мирне 

вирішення міжнародних суперечок, обмеження в застосуванні сили при 

стягненні за договірними борговими зобов'язаннями, порядок відкриття 

військових дій, закони і звичаї сухопутної і морської війни, правила нейтралі-

тету в сухопутній і морській війни, заборона використовувати отрути, зброю, 

снаряди і речовини, здатні заподіяти зайві страждання. 

У Другій конференції, скликаній на запрошення імператора Всеросійського 

королевою Нідерландів з метою розвитку гуманітарних принципів, які послужили 

основою для роботи Першої конференції, взяли участь 44 держави, включаючи 

держави Європи, Азії (Китай і Японія), Центральної і Південної Америки.  
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На Другій конференції були переглянуті й удосконалені три конвенції і 

Декларація (IV, 1) 1899 року, а також, що особливо важливо, розроблені нові 

міжнародні договори, що регулюють ведення морської війни і права та 

обов'язки нейтральних держав. Підсумком стало прийняття 13 конвенцій і 

однієї декларації: 

1. Конвенція (I) про мирне вирішення міжнародних суперечок (102 

держави-учасниці) замінює в ході переговорів державами відповідну Конвен-

цію 1899 року (72 держави-учасниці). Мета даних конвенцій – запобігання 

обігу до сили у відносинах між державами. 

Конвенції закріплюють положення про добрі послуги і посередництво. 

Найважливішими досягненнями даних конвенцій стали положення про 

міжнародні слідчі комісії, які можуть засновуватися на підставі окремих угод 

між сторонами за допомогою неупередженого і сумлінного розслідування.  

Особливе значення мають положення про міжнародний третейський суд, 

мета якого відповідно до конвенцій – вирішення спорів між державами суддями 

за їх вибором і на підставі поваги до права. 

2. Конвенція (II) про обмеження застосування сили при стягненні за 

договірними борговими зобов'язаннями закріплювала згоду держав не 

вдаватися до збройної сили для витребування договірних боргів. 

Конвенція про обмеження в застосуванні сили при стягнення за 

договірними борговими зобов'язаннями мала на меті не допустити нападу на 

країни під приводом витребування їх зовнішньої заборгованості, як це 

відбулося з Мексикою, до якої в 1861 р. країни-кредитори застосували 

військову силу, а Наполеон III спробував здійснити її колоніальне захоплення. 

3. Конвенція (III) про відкриття військових дій (36 держав-учасників) 

закріплює, що військові дії між державами не повинні починатися без 

попереднього і недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивова-

ного оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. 

Ця Конвенція була прийнята з ініціативи і наполяганням Росії, що зазнала 

недавнього раптового нападу Японії без попередження і оголошення війни. 
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Відповідно до цієї конвенції, війни не мали починатися без попереднього і 

недвозначного попередження. Попередження про початок військових дій могло 

містити пояснення причин або носити характер ультиматуму. 

4. Конвенція (IV) про закони і звичаї сухопутної війни (38 держав-

учасників) заміняє у відносинах між договірними державами відповідну 

Конвенцію 1899 р. У зв'язку з неможливістю дійти згоди щодо припинення 

воєн в даних конвенціях ставилася мета зменшити лиха війни, наскільки це 

дозволяють військові вимоги. Вона затвердила найважливіші принципи ведення 

військових дій: розмежування комбатантів і некомбатантів (тобто осіб, що 

беруть участь і не беруть участь в бойових діях). Крім того, Конвенція 

зафіксувала право населення на збройний опір, права військовополонених з 

докладною регламентацією. У ній містилися заборони на використання зброї та 

речовин, що завдають зайві страждання, на знищення і захоплення власності 

ворога, якщо це не викликається військовою необхідністю, на вбивство тих, хто 

здався в полон. Згідно Конвенції, заборонялося оголошувати, що нікому не 

буде пощади, грабувати і конфісковувати приватне майно. Конвенція вимагала 

приймати всі можливих заходів до захисту та збереження пам'яток культури та 

медичних установ. 

Сформульований найважливіший принцип, згідно з яким воюючі не 

користуються необмеженим правом у виборі засобів нанесення шкоди супротив-

нику. Великим кроком вперед було закріплення в ст. 3 Конвенції 1907 р. обов'яз-

ків воюючої сторони, яка порушила Положення, відшкодувати збитки і відпові-

дальності за всі дії, вчинені особами, що входять до складу її військових сил. 

Четверта Женевська конвенція 1949 р. в відношенні міжнародно-правово-

го захисту цивільного населення і культурних цінностей. 

Значення міжнародних звичаїв було підтверджено в статтях про денонса-

цію Женевських конвенцій та Додаткових протоколів, в яких закріплено, що 

денонсація набуває чинності лише стосовно денонсуючої держави. Вона ніяк не 

впливатиме на зобов'язання, які сторони, що перебувають у конфлікті, будуть 

зобов'язані продовжувати виконувати в силу принципів міжнародного права, 
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оскільки вони випливають із звичаїв, усталених серед цивілізованих народів, із 

законів людяності та наказів громадської совісті. 

5. Конвенція (V) про права і обов'язки нейтральних держав і осіб у 

випадку сухопутної війни (34 держави-учасника) закріплює, що територія нейт-

ральних держав є недоторканною, воюючим забороняється проводити через те-

риторію нейтральної держави війська або обози з військовими або харчами. 

При цьому нейтральна держава може дозволити перевезення по своїй території 

поранених і хворих. 

6. Конвенція (VI) про становище ворожих торгових суден при початку 

військових дій (31 держава-учасник) закріплювала гарантії безпеки щодо 

торгових суден, що знаходяться в портах противника. Торговельні судна, 

затримані в портах або в море, не підлягали конфіскації і після війни повинні 

були бути повернуті власнику. 

7. Конвенція (VII) про звернення торгових судів в судна військові (34 

держави-учасниці) закріплювала умови наділення торгового судна, зверненого 

в військове судно, правами і обов'язками військового судна. 

Конвенція про поводження торгових судів у військові встановлювала 

вимоги, при виконанні яких цивільне судно могло бути звернено у воєнний і 

наділене правами і обов'язками останнього. За допомогою цієї Конвенції досі 

виявляються піратські і інші незаконні військові суда, до яких застосовується 

інший правовий режим. 

8. Конвенція (VIII) про постановку підводних, що автоматично вибухають 

від зіткнення мін (28 держав-учасниць) визначала види мін і правила їх застосу-

вання. Її наполегливо проводили представники Великобританії, домагаючись її 

прийняття терміном на сім років, але Росія і Німеччина від неї відмовилися. 

9. Конвенція (IX) про бомбардування морськими силами під час війни (37 

держав-учасниць). Конвенція про бомбардування морськими силами під час 

війни забороняла бомбардувати морськими силами незахищені порти, міста, 

селища, житла і окремі будови, однак ця заборона не поширювалася на війсь-

кові укріплення, установи, склади зброї та ін., які могли би використовуватися 
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ворогом для потреб армії і флоту, і військові судна, що знаходилися в порту. 

10. Конвенція (X) про застосування до морської війни початків 

Женевської конвенції 1864 р. сприяла поліпшенню становища поранених в ході 

військово-морських операцій. 

11. Конвенція (XI) про деякі обмеження при здійсненні права захоплення 

під час морської війни (32 держави-учасниці). Конвенція встановлювала 

недоторканність поштової кореспонденції на морі і передбачала звільнення від 

захоплення рибальських суден, а також звільнення від полону екіпажів ворожих 

торгових суден. 

12. Конвенція (XII) про заснування Міжнародного призового суду (не 

вступила в силу). Конвенція про заснування Міжнародного призового суду була 

єдиною, яка повністю залишилася на папері. Державам-учасницям конференції 

так і не вдалося досягти єдності в цьому питанні, і суд так ніколи і не був 

створений. 

13. Конвенція (XIII) про права і обов'язки нейтральних держав у разі 

морської війни (30 держав-учасників) підтверджує, що воюючі зобов'язані 

поважати верховні права нейтральних держав і утримуватися на нейтральній 

території або в нейтральних водах від всяких дій, які склали б з боку держав, 

які їх допускають, недотримання їх нейтралітету. 

14. Декларація (XIV) про заборону метати снаряди і вибухові речовини з 

повітряних куль (20 держав-учасниць). 

Конференція не встигла розробити спеціальний регламент для морської 

війни і висловила рекомендацію про застосування до морської війни принципів, 

застосовуваних до сухопутної війни, поки регламент не буде завершено на 

Третій Гаазькій конференції, наміченої на 1915 р. Розпочата в 1914 р. Перша 

світова війна перекреслила плани проведення наступної Гаазької мирної 

конференції. 

Започаткована Росією і її дипломатією спроба просунути на світовій арені 

принципи мирного вирішення міжнародних протиріч і пригальмувати гонку 

озброєнь, що набирала скажених обертів, не була марною. У своєму 
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повідомленні в МЗС Росії за підсумками конференції глава російської делегації 

посол А.І. Нелідов відзначав, що інтереси Російської держави «отримали на 

Другий Гаазької конференції повне задоволення». Результати цієї конференції, 

що визначила на світовому рівні гуманніші правила ведення військових дій на 

суші і на морі, набули особливого значення напередодні глобальної військової 

катастрофи, що насувалася. Конференція внесла вагомий вклад в розвиток 

міжнародного права, в цілому, і міжнародного гуманітарного права, зокрема. 

Друга конференція світу, як її називали, насправді не була в змозі зберегти 

мир і запобігти загрозі конфронтації, яка сім років по тому занурила людство в 

безодню світової бійні. Але її миротворчий пафос відбився в багатьох рішеньнях, 

що були прийняті і продовжують впливати на міжнародні відносини в світі. 

До таких рішень відноситься створення Постійної палати третейського 

суду, заснованої в 1899 р. і до сих пір діючої в Гаазі в якості міжнародного 

арбітражу для вирішення різних міжнародних суперечок. 

Гаазькі конвенції і декларації, що регулюють ведення війни між держава-

ми, стали основою принципів сучасного міжнародного гуманітарного права: 

гуманність, проведення відмінності між цивільним населенням і комбатантами, 

цивільними і військовими об'єктами, заборона заподіяння зайвих страждань, 

заборона нападів невибіркового характеру і т. д. При цьому сьогодні норми 

міжнародного гуманітарного права застосовні не тільки до міжнародних зброй-

них конфліктів, але і збройних конфліктів неміжнародного характеру. Джерела 

сучасного міжнародного гуманітарного права умовно поділяються на «право 

Гааги» (у зв'язку зі значенням Гаазьких конвенцій і декларацій), що регулює 

заборону і обмеження окремих засобів і методів ведення війни, і «право Женеви» 

(з урахуванням Женевської конвенції 1864 р. і діючих чотирьох Женевською 

конвенцією 1949 р.), що регулює захист «жертв війни». 

З проведенням Гаазьких конференцій, які називали «першим парламент-

том світу», дипломатія стає глобальною. Якщо в першій конференції брали 

участь 27 держав, у тому числі шість неєвропейських, якими стали США, 

Мексика, Персія, Китай, Сіам (Таїланд) і Японія, то на другий конференції до 
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них додалися ще 17 держав Латинської Америки, підвищивши загальну 

кількість учасників до 44. 

До Гаазьких конференцій міжнародне право переважно було правом війни.  

Значення Гаазьких конвенцій і декларацій в тому, що їх значення не 

можна оцінювати виключно з урахуванням числа сторін, які висловили згоду на 

обов'язковість цих договорів, при цьому в більшості випадків це мало місце ще 

до Другої світової війни. Дійсно, в даних міжнародних договорах, які регулю-

ють ведення війни, беруть участь менше 40 держав (тоді як членами ООН в 

даний час є 193). При цьому більшість Гаазьких конвенцій і декларацій в 

цілому вважаються такими, що виражають міжнародні звичаї, які є самі по собі 

джерелами міжнародного права, як докази загальної практики, визнані в якості 

правової норми.  

Проте чи юридично коректним вважати всі Гаазькі конвенції 1907 р. 

діючими (сучасними) міжнародними звичаями? Серед зазначених актів 1907 р. 

є конвенція, яка не вступила в силу (Конвенція (XII) про заснування 

Міжнародного призового суду), і ті акти, які в силу об'єктивних причин або 

прийняття наступних міжнародно-правових норм фактично більш не 

застосовуються: Конвенція (II) про обмеження в застосуванні сили для 

стягнення боргів за договорами (діє основний принцип міжнародного права 

утримання від загрози силою або її застосування); Конвенція (X) про 

застосування до морської війни початків Женевської конвенції 1864 р. (діють 

Женевські конвенції 1949 г.); Конвенція (III) про відкриття військових дій 

(починаючи з 1945 р. фактично повністю не дотримувалася, невідомо про акти 

про оголошення війни, змінилися види збройних конфліктів, вони перестали 

бути суто міждержавними, стали носити змішаний характер, в даний час 

держави вважають за краще вести війни без оголошення); Декларація XIV про 

заборону метати снаряди і вибухові речовини з повітряних куль (були 

вдосконалені засоби ведення війни). 

Гаазькі конвенції і декларації, що регулюють ведення війни, нерідко і 

самим грубим чином порушалися і порушуються в сучасних збройних 
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конфліктах. Однак з міжнародно-правової точки зору важливо звернення до них 

як до діючих джерел міжнародного права і рішень міжнародних судових органів, 

починаючи з Нюрнберзького і Токійського трибуналів до теперішнього часу. 
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Актуальність статті. На сучасному етапі розвитку української державності 

відбувається остаточне оформлення механізму державної влади, що 

супроводжується проведенням ряду реформ, які визначають українську модель 

державного управління. Одну з найчисленніших груп у системі державних 

органів складають правоохоронні органи, які традиційно відносяться до 

виконавчої гілки влади. Проте, в системі цих органів можна виділити й такі, 

статус яких і досі не визначений, зокрема, до них належать органи прокуратури. 

З набуттям Україною незалежності, розпочалися бурхливі дискусії, 

стосовно визначення місця інституту прокуратури в системі органів державної 

влади. У процесі такого дискурсу було запропоновано декілька підходів 

приналежності інституту прокуратури до тієї чи іншої гілки влади. Особливо 

гостро питання стало після останньої судової реформи у 2016 році. У 

науковому та юридичному співтоваристві сформовано чотири основні течії 

щодо інституту прокуратури в системі органів державної влади: 

1) приналежності інституту прокуратури до виконавчої гілки влади; 

2) приналежність інституту прокуратури до законодавчої гілки влади; 

3) приналежність інституту прокуратури до судової гілки влади; 

4) виділення окремої четвертої «контрольно-наглядової» гілки влади  

[1, с. 265].  

Аналіз досліджень та публікацій. Розробкою цього питання займалися 

вчені різних історичних періодів, серед яких В. В. Долежан, М. В. Косюта, 
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О. В. Марцеляк, Н. В. Мельников, М. І. Мичко, В. Ф. Погорілко, В. В. Сухонос, 

В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, Ю. С. Шемшученко, О. Н. Ярмиш.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення місця органів 

прокуратури в сучасній системі поділу гілок влади. 

Виклад основного матеріалу. Деякі дослідники вважають, що найбільш 

доцільно органи прокуратури віднести до виконавчої гілки влади. 

Прихильниками такої точки зору виступають ряд українських та зарубіжних 

вчених та політиків такі, як Ю. Калмиков, М. Федоров [1, с. 265]. Однак, 

погодитися з цим досить складно.  

Наприклад, в одній зі статей «Юридичного вісника України» наведено таке 

висловлювання: «...виконавча влада в особі заступника Генерального 

прокурора...». Інтегрування прокурату-ри до складу виконавчої гілки влади 

обґрунтовувалося зазвичай потребою посилити роль Міністерства юстиції у 

реалізації правової політики держави. Проте, як слушно зазначив П. Шумський, 

«включення прокуратури до складу  Міністерства юстиції чи до іншої структури 

виконавчої влади значно змінило б рівень і зміст її наглядової функції за 

додержанням законів, перетворило б її на відомчий чи міжвідомчий контроль» 

[2]. Свою точку зору висловив і колишній Генеральний прокурор України О. 

Медведько: «Дана позиція спрямована на підпорядкування прокуратури власним 

інтересам окремих посадовців і юристів-теоретиків, а це, в свою чергу, 

руйнування системи, спроможної без зволікань забезпечити утвердження 

законності та правопорядку в державі» [3]. Аналізуючи статтю 131
1
 Конституції 

України, в якій зазначено конституційні функції і повноваження органів 

прокуратури, варто погодитися із висловленими запереченнями.  

Якщо звернутися до визначення самого терміну «органи виконавчої влади», 

то в науковій літературі цей орган розглядається як організаційно оформлена 

система, яка має визначені завдання і функції, структуру та обсяг повноважень, 

необхідних для здійснення державної управлінської діяльності у відповідній 

сфері [4, c. 38]. Таким чином, ключовим моментом у визначенні приналежності 

того чи іншого державного органу до системи органів виконавчої влади, є 
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конституційне закріплення за цим органом статусу органу виконавчої влади.  

У світі існують країни, в яких прокуратура діє в складі Міністерства 

юстиції: Франція, Польща, Словенія, Японія та інші. Ця система передбачає 

ієрархічність централізації органів прокуратури на чолі з Міністром юстиції. Та 

у разі запровадження такої системи в Україні, виникне проблема 

підпорядкованості прокуратури політичній владі, а це не є раціональним. 

Виходячи з того, що в України складна політична, правова, економічна 

ситуація, виникає можливість використання прокуратури у корисних цілях 

певної політичної групи. У цьому відношенні виникає питання, стосовно 

законності і обґрунтованості дій інституту прокуратури в такій системі. 

Отже, стверджувати про приналежність органів прокуратури до виконавчої 

гілки влади не можна. Більше того, справедливо заперечується можливість 

конституційного віднесення прокуратури до цієї гілки влади. 

У результаті довготривалої дискусії, виокремилася позиція про приналеж-

ність інституту прокуратури до законодавчої гілки влади, оскільки вона діє на 

основі повноважень, отриманих від законодавчої влади і є підконтрольною їй. Та-

ку точку зору обстоюють В. Ломовський, В. Клочков, В. Долежан. Зокрема, В. До-

лежан стверджує: «Без прокуратури законодавча влада стає безвладною» [5, c. 162].  

Прикладами країн, де прокуратура виділена в окрему систему і підзвітна 

парламенту, є КНР, Куба, Словаччина. У цих країнах на прокуратуру поклада-

ється загальний нагляд за законністю. Прокурорський нагляд виник й існує для 

виконання функції забезпечення єдності законності, що також властива законо-

давчій владі. Остання, приймаючи закони, зацікавлена в їх точному та 

уніфікованому виконанні та створює для цього необхідні державно-правові 

структури, в тому числі прокуратури. У той же час прокурорський нагляд не 

підміняє законодавчу владу, Конституційний Суд або будь-який інший держав-

ний орган у сфері забезпечення закону, єдності законності і у вирішенні інших 

завдань. Отже, прокуратура в певній мірі тяжіє до законодавчої влади [6, c. 2]. 

До того ж, В. Клочков зауважує та тому, що взаємодія Генеральної 

прокуратури України з Верховною Радою України повинна здійснюватися у 
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таких напрямах: із питань законодавчої діяльності парламенту; у сфері 

реалізації контрольних повноважень парламенту, зокрема з охорони й захисту 

прав і свобод людини та громадянина; сприяння у вирішенні питань, 

пов’язаних із внесенням народними депутатами запитів і звернень [7, с. 213] 

Неодноразово висувалися пропозиції щодо віднесення інституту прокура-

тури до судової гілки влади, оскільки функції прокуратури безпосередньо 

пов’язані зі здійсненням судочинства: професії судді та прокурора за своїм 

характером є спорідненими. Прихильниками такої точки зору є О. Сокольсь-

кий, А. Васильєв, В. Костицький, С. Прилуцький.  

Наприклад, С. Прилуцький запропонував декілька нових моделей 

механізму демократизації та незалежності прокуратури. 

1. В основу організації прокурорської системи запровадити принцип 

самоврядності прокурорів, і у такий спосіб запустити системний взаємозв’язок 

центрального апарату та регіональних прокуратур. Зберігаючи єдиноначаль-

ність прокуратури, її керівник міг би делегуватися на З’їзді прокурорів України. 

2. Зважаючи на приналежність прокуратури до органів судової влади, 

Генеральний прокурор міг би делегуватися із кола суддів Верховного Суду 

України. Призупинивши суддівські повноваження, але залишившись суддею 

(зберігаючи статус судді та суддівську незмінюваність), такий Генеральний 

прокурор відчував би себе протягом строку призначення (5-7 років) впевнено і 

незалежно [8, c. 148]. 

В Україні прокуратура пов’язана із судовою владою комплексом 

взаємовідносин: 

1) усі без винятку функції прокуратури пов’язані із судами. Одні функції з 

рішень суду починаються (нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах тощо), другі — лише безпосередньо 

реалізуються (представництво інтересів громадянина або держави, підтримання 

державного обвинувачення), решта — логічно продовжуються (нагляд за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання і досудове слідство); 
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2) суд і прокуратура об’єднані спільними завданнями у системі судових і 

правоохоронних органів з утвердження у державі верховенства права, 

зміцнення законності та правопорядку, реалізації контрольних повноважень у 

сфері кримінального провадження; 

3) суд здійснює контроль за діяльністю органів прокуратури, оскільки до 

нього оскаржують дії і рішення прокурора тощо. Водночас прокуратура не 

здійснює нагляду за діяльністю суду, хоча і реагує на порушення ним закону 

шляхом оскарження незаконних і необгрунтованих рішень суду [9, с. 167]. 

О. Толочко також відносить інститут прокуратури до судової гілки влади. 

Він стверджує, що комплексний аналіз конституційних норм дає підстави 

вважати, що віднесення прокуратури до судової влади жодним чином не 

означатиме посягання на особливий статус, повноваження і незалежність 

суддів. В Україні як на конституційному рівні, так і на законодавчому рівнях 

відповідні гарантії існують [11, c. 21]. Однак, і така позиція викликає сумніви, 

перш за все, через те, що виключною функцією судової влади (суддів) є 

здійснення правосуддя, яке відповідно до Конституції України не може бути 

делеговане будь-яким іншим державним органам [12].  

2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила два документи – зміни до 

Конституції України щодо правосуддя та новий закон про судоустрій та статус 

суддів. Відповідно до змін у Основному Законі, замість окремого розділу 

прокуратурі присвячена єдина стаття у розділі «Правосуддя», хоча при цьому 

питання про віднесення її до судової влади однозначно не вирішене. Це 

суперечить статті 6 Конституції України, яка передбачає, що державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову. 

Інші дослідники пропонують децентралізувати, розосередити прокурорську 

систему. Зокрема, М. М. Михеєнко зазначає, що необхідно створити дві 

підсистеми: загально-наглядову прокуратуру при парламенті, яка буде виконувати 

одну з функцій (контрольну) законодавчої вади і прокуратуру при судах (судову 

прокуратуру), поклавши на неї функцію підтримання обвинувачення і по 

здійсненню нагляду по дотриманню законів органами дізнання і попереднього 
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слідства та органами, що виконують вирок суду [14, c. 195]. Однак, на думку 

науковців, такий захід може призвести до переходу важелів контролю та 

керівництва органами прокуратури до раніше піднаглядних органів, що зведе 

наглядову функцію нанівець [15, c. 233]. Саме тому, необхідно зберегти 

організаційну цілісність та управлінську єдність системи органів прокуратури 

України для забезпечення ефективного виконання покладених на них функцій.  

Висновки. Прокуратура України – це організаційно відокремлена, багато-

функціональна, самостійна, незалежна система державних органів, яка при здійс-

ненні своєї діяльності впливає на кожну з гілок державної влади, забезпечуючи 

взаємодію та баланс між ними. Органи прокуратури займають у системі правоохо-

ронних органів особливе, незалежне та самостійне місце, що дозволяє визначити 

їх як єдину систему державних органів зі спеціальним конституційним та адмініс-

тративно-правовим статусом, який наділяє їх процесуальною незалежністю для 

ефективного та неупередженого виконання покладених на них обов’язків, 

основним функціональним призначенням яких є охорона та захист прав, свобод та 

інтересів людини та громадянина, утвердження режиму законності та правопоряд-

ку в суспільстві та державі, та які підзвітні та підконтрольні виключно Президенту 

України, Верховній Раді України та громадянам України. 

Аналізуючи місце і роль прокуратури та її правовий статус в Україні, що 

визначені Конституцією і Законом України «Про прокуратуру» слід відзначити, 

що деякі функції прокуратуру України тяжіють до певних гілок влади. 

Виходячи з правового статусу прокуратури України, а також враховуючи, що 

принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову не позбавлений 

умовності, слід погодитися з думкою В. М. Бесчастного: «Особливе положення 

прокуратури України в системі суб’єктів державної влади полягає, насамперед, 

у тому, що вона є централізованою структурою органів, пов’язаних спільними 

завданнями та функціями, що не належать до виконавчої або судової гілок 

влади» [16, c. 53].  

Незважаючи на те, що становлення і закріплення такої нової гілки влади є 

дискусійним питанням, яке вимагає самостійного розгляду, погляд на 
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прокуратуру як на самостійну гілку державної влади є достатньо 

обґрунтованим та таким, що відповідає сучасним суспільно-політичним реаліям 

в Україні. У підсумку необхідно констатувати, що для віднесення прокуратури 

до органів судової влади на сучасному етапі немає достатніх правових і 

фактичних підстав, хоча загальна тенденція реформування прокуратури 

свідчить про потенційну можливість цього у майбутньому. Отже, проблема 

визначення місця прокуратури серед гілок державної влади залишається 

невирішеною і потребує подальших наукових розвідок [9, с. 169]. 

Отже, після Конституційної реформи 2016 року щодо правосуддя, 

прокуратура формально втратила свій статус незалежного органу в системі 

поділу влади, проте фактично залишається єдиною і централізованою 

системою, яка при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з усіма 

гілками державної влади, але не належить до жодної з них. Аналіз наукової 

літератури доводить, що переважна більшість вчених і практиків вважають, що 

прокуратура має залишатися самостійним органом влади, організаційно не 

входячи ні в одну з її традиційних гілок. Перспективним у подальшому є 

наукова розробка питань, пов’язаних із дослідженням ролі прокуратури як 

багатофункціонального правозахисного органу державної влади.  
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Юридичні науки 

 

ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ І ДІЄЗДАТНІСТЬ 

 

Дядюша Вікторія Володимирівна, 

 студентка третього курсу  

факультету соціології і права,  

Київський національний технічний  

університет України "Київський політехнічний  

інститут ім. Ігоря Сікорського" 

Передумовою виникнення цивільних процесуальних правовідносин, а 

відтак і цивільної справи, є цивільна процесуальна правоздатність - передбачена 

процесуальним законом здатність мати цивільні процесуальні права і обов'язки.  

Цивільна процесуальна правоздатність визнається за всіма громадянами 

України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і 

національної належності і т. ін., а також за державними та іншими 

підприємствами, установами і організаціями, які користуються правами 

юридичної особи. Правоздатність є необхідною умовою виникнення цивільної 

справи, а тому її наявність необхідно перевіряти при прийнятті заяви у суді.  

Загальна цивільна процесуальна правоздатність у громадян виникає з 

моменту їх народження і припиняється смертю, а у юридичних осіб - з моменту 

їх виникнення і припиняється їх ліквідацією. У цивільній процесуальній 

правоздатності ніхто не може бути обмежений навіть судом. Здатність особисто 

здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді 

(цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли 

повноліття, а також юридичні особи.  Неповнолітні особи віком від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких 

обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та 

виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких 

вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.  

У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона 

набуває цивільної процесуальної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. 
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 Для особистої участі в цивільній справі недостатньо володіти тільки 

правоздатністю, необхідна ще й цивільна процесуальна дієздатність - 

встановлена процесуальним законом здатність особисто здійснювати свої права 

у суді та доручати ведення справи представнику. Вона визнається за фізичними 

особами, які досягли повноліття, а також юридичними особами. Здатність 

особисто здійснювати свої права пов'язана зі здатністю своїми діями набувати 

для себе права та створювати для себе обов'язки, самостійно їх виконувати. 

Неповнолітні особи, тобто особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років, та особи з обмеженою судом дієздатністю можуть особисто здійснювати 

цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки у справах, що 

виникають із відносин, у яких вони особисто беруть участь. Залучення до таких 

справ законних представників залежить від суду. Неповнолітні можуть бути 

учасниками відносин по дрібних побутових правочинах, при здійсненні 

особистих немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 

по розпорядженню своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, по 

укладанню договору банківського вкладу та ін. (див. ст. 31-32 ЦК України)[1]. 

 Для повнолітніх осіб, дієздатність яких обмежена судом, можливість їх 

самостійної участі у правовідносинах визначається, поряд із коментованою 

статтею, ст. 37 ЦК України.. Частина 3 коментованої статті передбачає два 

випадки, коли неповнолітня особа може набути повну цивільну процесуальну 

дієздатність. Обидва випадки пов'язані з набуттям повної цивільної 

дієздатності. По-перше, згідно з частиною 2 ст. 34 ЦК України, у разі реєстрації 

шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної 

цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. По-друге, повна цивільна 

дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і 

працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана 

матір'ю або батьком дитини (ст. 35 ЦК України) [1]. 
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ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ 

 

Загоруйко Кристина 

студентка юридичного факультету 

Дніпропетровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Одним з конституційних прав, закріплених в Основному Законі України, є 

право на колективне та індивідуальне звернення до органів державної влади, 

органів  місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів[1]. 

Реалізація конституційного права на звернення передбачає можливість розпочати 

діалог між суспільством і державним управлінням, дає можливість визначити 

основні проблеми у сфері суспільного та державного життя, а також знайти 

способи вирішення цих проблем. У цьому значенні звернення громадян до органів 

державної влади функціонують в багатьох країнах, наприклад в Шотландії, США, 

Австралії. Реалізація права на звернення повинна ґрунтуватися на використанні 

електронних засобів комунікації з метою спрощення механізму участі громадян у 

формуванні державної політики. Одним з таких механізмів є електронна петиція. 

Науковими дослідженнями електронних петицій, незважаючи на їх 

відносну новизну, займалися Барікова А.А., Н. В. Ткаленко, О. В. Михайловська, 

Д. А. Войченко та інші. В Україні право на звернення забезпечується Законом 

України "Про звернення громадян". Громадяни України мають право звернутися 

до органів  державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, 

або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення[2]. У 2015 році 

були внесені зміни до Закону України «Про звернення громадян» з питань 

електронного звернення та електронної петиції № 577-VIII (від 2 липня 2015 
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року). Відповідно до якого, особливою формою колективного звернення 

громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів 

України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція[2]. 

Електронна петиція – це особливий вид колективного звернення, який 

має визначене коло адресатів, має здобути підтримку певної кількості насе-

лення протягом обмеженого часу й буде розглянутий в особливому порядку[3].  

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з 

електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона 

адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів 

на підтримку електронної петиції. Подання електронних петицій забезпечується 

функціонуванням на офіційних сайтах відповідних розділів.  

Зобов'язання покладені на органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку 

електронної петиції закріплюють принципи реалізації конституційного права на 

звернення, а саме: безоплатність, яка дає вільний доступ до підписання та 

подання електронної петиції; недопущення підписання петиції без участі 

громадянина, підписання петиції потребує вільної згоди громадянина, є його 

конституційним правом, а також створює заборону на махінації з підрахуванням 

голосів[2]. Електронна петиція не може містити заклики до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду 

війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини. При цьому, в українському законодавстві немає заборони на 

просування комерційних і індивідуальних інтересів в електронних петиціях. 

Наприклад, в США в правилах користування сайтом петицій, виписана заборона 

на петиції, що рекламують, вимагають схвалення або покупки комерційних 

товарів чи послуг[4]. В Україні ж такої заборони немає, внаслідок чого 

виникають ситуації з підтриманням петицій комерційного значення, наприклад, 

прохання відкрити ресторан Burger King[5]. Проблема використання петицій для 
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комерційних цілей або з метою просування політичних партій, конкретних 

політиків, є перешкодою для раціонального використання механізмів 

електронних петицій, а також реалізації права на звернення, що, по суті, 

спотворює сприйняття даного механізму як дієвого способу вирішення 

резонансних питань, що виникають у суспільстві. Таким чином, щоб уникнути 

використання петицій в комерційних цілях, потрібно реформування вимог щодо 

складання петицій. З питання перевірки тексту петицій в Австралії діє 

Секретаріат Петиціонної Комісії, що перевіряє, чи відповідає петиція 

формальним вимогам, ще до початку збору підписів[6]. Електронна петиція, 

адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету 

Міністрів України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 

25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення 

петиції. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції 

до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються 

статутом територіальної громади. Про підтримку або непідтримку електронної 

петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України - 

щодо електронної петиції, адресованої Президентові України, Головою 

Верховної Ради України - щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді 

України, Прем’єр-міністром України - щодо електронної петиції, адресованої 

Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради - щодо 

електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування. У відповіді 

на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній 

питань із відповідним обґрунтуванням[2]. 

У підсумку, згідно із законодавством, відповіді на питання розглянуті у 

петиції повинні бути обгрунтованими, а також зазначається, що Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за 

результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в 

установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, 

спрямовані на вирішення порушених у петиції питань. Таким чином, 

електронні петиції як спосіб реалізації конституційного права на звернення є 
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дієвим механізмом формування діалогу між суспільством і державним 

управлінням. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 347  Юридичні науки 

 

ПОНЯТТЯ «ДИТИНА» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Заєць І.О., 

студент факультету правознавства та міжнародних відносин 

Київський університет права НАН України 

м. Київ, Україна 

Відповідно до ст.9 Конституції України, частиною національного 

законодавства України являються чинні міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Ще 27 лютого 1991 року 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини, що є основним 

документом, який визначає міжнародні стандарти у сфері захисту прав дітей. 

Відповідно до ст.1 цієї Конвенції, дитиною є кожна людська істота до 

досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона 

не досягає повноліття раніше. Таким чином, критеріями цього поняття є: 1) 

«кожна людська істота»; 2) віковий критерій «до досягнення 18-річного віку»; 3) 

додатковий критерій «якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не 

досягає повноліття раніше». 

Схоже визначення міститься у національному законодавстві. Згідно з ст. 1 

Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 2 Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо 

згідно із законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. 

У ст. 1 Закону України «Про громадянство України» дитина визначена, як «особа 

у віці до 18 років». Стаття 6 Сімейного Кодексу України – «правовий статус 

дитини має особа до досягнення нею повноліття». 

Цивільний кодекс України визначення терміна «дитина» не має. Замість 

цього ЦК України користується наступними термінами: «зачата, але ще не 

народжена дитина» (ст. 25 ЦК України), «фізична особа, що не досягла 

чотирнадцяти років» (ст. 31 ЦК України), «малолітня особа» (ст.ст. 31, 221 ЦК 

України), «фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років» (ст. 32 
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ЦК України), «неповнолітня особа» (ст.ст. 32, 33, 222 ЦК України), «фізична 

особа, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором» (ст. 35 ЦК 

України), «фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і бажає займатися 

підприємницькою діяльністю» (ст. 35 ЦК України), «неповнолітня особа, яка 

записана матір’ю або батьком дитини» (ст. 35 ЦК України), «діти спадкодавця» 

(ст.ст. 1241, 1261 ЦК України). Незрозуміло наскільки поняття «дитина» 

поширюється на зазначені терміни. 

І якщо, наприклад, спиратися на визначення дитини, яке міститься у СК 

України, і застосовувати його до відносин спадкування, які регулюються ЦК 

України, то можна дійти висновку, що спадкоємцями першої черги можуть бути 

тільки особи, які не досягли повноліття (ст.1261 ЦК України: «У першу чергу 

право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за 

життя спадкодавця та народжені після його смерті»). Що очевидно є не вірним. Як 

приклад у справі № 6-208цс14, суд апеляційної інстанції прийняв рішення про 

відмову в задоволенні позовних вимог, що мотивовані приписами ч.2 ст.1168 ЦК 

України, якою передбачене відшкодування моральної шкоди, завданої смертю 

фізичної особи, її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям 

(усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю. Апеляційний 

суд виходив із того,  що позивачці на момент смерті батька було більше вісім над-

цяти років, вона перебувала у шлюбі і однією сім’єю з батьком не проживала. 

Таким чином, на позивача, згідно зі статтею 6 Сімейного кодексу України та 

статтею 18 Закону України ―Про охорону дитинства‖ не поширюється статус 

дитини, тому до спірних правовідносин не підлягають застосуванню вимоги статті 

1168 ЦК України. Однак Верховний суд України переглядаючи цю справу роз’яс-

нив, що у зазначеній нормі поняття ―діти‖ вжито в розумінні кровної спорідненос-

ті з померлим, оскільки особа не набуває особливого правового статусу, 

пов’язаного з її неповноліттям, а в числі найближчих до померлого осіб отримує 

право на відшкодування моральної шкоди, яке не пов’язане із віком особи. 

Таким чином, можна розмежовувати поняття «дитина» в сімейному 

законодавстві, в якому такою вважається особа до 18 років, та в Цивільному 
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кодексі, в якому такою вважається фізична особа безвідносно до віку.  

Що стосується терміна «діти спадкодавця», то згідно з ст.ст. 1241 і 1261 ЦК 

України його використання передбачено в широкому сенсі. «Дітьми спадкодавця» 

можуть бути: дитина, тобто фізична особа з дня народження до 18-річного віку, 

дочка та син віком від 18-ти років і старше, а також зачата, але ще не народжена 

дитина, інтереси якої охороняються ст.ст. 25, 1261 ЦК України. Наявність у право-

вих нормах однозвучних термінів «дитина» та «діти», які є різними за юридичним 

змістом, створює законодавчо-термінологічну плутанину. О. Шульц, розглядаючи 

ці терміни за юридичним змістом, вважає, що вони не тотожні й доповнюють 

один одного [1, с. 91]. На думку С. Фурси, поняття «дитина» може сприйматися 

об’єктивно, тобто згідно з нормами законодавства, та суб’єктивно, зокрема з 

позицій батьків. В останньому випадку поняття «дитина» не зникає доти, доки 

батьки живі. Таке широке поняття є корисним і застосовується при встановленні 

прав на спадщину, коли незалежно від віку діти спадкодавця належать до першої 

черги спадкоємців (ст. 1261 ЦК України), а у разі їхньої непрацездатності мають 

право на обов’язкову частку в спадщині (ст. 1241 ЦК України) [2, с. 40]. 

Проектом Закону України «Про управління майном дитини» пропонуєть-

ся таке визначення поняття «дитина» - це фізична особа із дня народження до 

досягнення вісімнадцятирічного віку, якщо згідно з законом, застосованим до 

неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше, або відповідно до законодавст-

вом вона не набула повної цивільної дієздатності раніше. 

Введення у цивільне законодавство термінів: «дитина» та «діти» у розумінні, 

що це фізична особа із дня народження і до досягнення віку 18-ти років, якщо вона 

відповідно до законодавства не набула (їй не надано) повної цивільної дієздатності 

раніше, дозволить упорядкувати законодавчо-термінологічну невизначеність, а 

також сприятиме правильному розумінню змісту правових норм і їх реалізації [3]. 

Література: 

1. Шульц О. А. "Права дитини" як категорія сучасного конституційного 

права, О. А. Шульц // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – 

С. 91-96. 
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менеджменту та права 

Вінницький торговельно-економічний  

інститут КНТЕУ 

м. Вінниця, Україна   

Свобода від насильства – основне право людини. Домашнє насильство – 

один із найчастіших злочинів, які вчиняються щодня. І все ж соціальний тиск 

такий сильний, що багато жертв сприймають насильство як невідворотне явище 

в житті і не повідомляють про нього. Інших потерпілих, які мають мужність 

звертатися по допомогу до органів влади, інколи відсилають назад, не 

сприймаючи їх серйозно. Інші не можуть знайти захист і справедливість через 

слабкість правової та політичної бази. 

Впровадження гендерної рівності та протидія насильству над жінками – 

один з невід’ємних інструментів побудови безпечного і толерантного суспільства. 

Суспільства, яке базується на взаємній повазі, рівних правах та можливостях. 

Суспільства, де головну роль грає не стать, а рівень професіоналізму. Насильство 

може спинити лише небайдужість та професіоналізм. Небайдужість об’єднала 

мільйони українців у прагненні нового життя. Саме вона була і залишається 

рушійною силою змін в економіці, соціальній сфері, культурі тощо. 

Насильство щодо жінок виступає одним з головних порушень прав людини, 
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причини якого пов’язані з наявною нерівністю між чоловіками та жінками та 

гендерною дискримінацією.  

Згідно Кримінального кодексу України домашнім насильством є умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного 

насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що 

призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, 

втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя 

потерпілої особи. Зазначений злочин карається громадськими роботами на 

строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням 

волі на строк до двох років. [1] 

Об’єктом даного злочину є суспільні відносини у сфері запобігання 

фізичному і психічному здоров’ю особи. Суб’єктом є один з близьких родичів 

чи членів сім’ї. 

Об’єктивна сторона – фізичне, психологічне або економічне насильство. 

Окрім того, законодавець вказує, що такі види насильства призводять до 

фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати 

працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої 

особи. Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом без зазначена 

мотиву та мети як кваліфікуючих ознак. 

У 2014 р. Фонд народонаселення ООН опублікував результати 

дослідження стосовно поширеності насильства щодо дівчат та жінок в Україні, 

проведене шляхом опитування 1 606 жінок з репрезентативної вибірки в 

національному масштабі. Результати дослідження показали, що:  

• 21,6% жінок віком 15–49 років упродовж життя зазнавали фізичного, 

психологічного або сексуального насильства з боку нинішнього або 

колишнього партнера;  

• 7,9% жінок віком 15–49 років упродовж життя зазнавали сексуального 

насильства з боку партнера або іншої особи;  
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• кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм 

насильства з боку інтимного партнера протягом останніх 12 місяців [2] . 

Толерантне ставлення суспільства до насильства, відчуття сорому 

примушує жінку, дівчину приховувати навіть від найближчих, коли чоловік, 

хлопець, батько, вітчим побив або образив. Випадки сексуального насильства, 

особливо в сім’ї, залишаються в зоні цілковитого замовчування. 

Опрацювавши єдиний державний реєстр судових рішень, можна 

побачити безліч прикладів домашнього насильства. Одним з прикладів є: 

громадянин в стані алкогольного сп'яніння, маючи прямий умисел, 

спрямований на вчинення домашнього насильства, ображав словами 

нецензурної лайки свою матір погрожував їй фізичною розправою, при цьому 

стискав з силою її праву руку своєю рукою, внаслідок чого жінка в домашньому 

одязі втекла з свого будинку до сусідки де переховувалась від свого сина до 

наступного ранку. Внаслідок таких дій з боку сина, потерпіла зазнала 

психологічних страждань та погіршення якості життя, що виразилось у тому, 

що будучи особою похилого віку, в зимову пору року в легкому домашньому 

одязі вимушена була на тривалий проміжок часу покинути свій будинок. Так як 

обвинувачений визнав себе винним у вчиненні даного кримінального 

правопорушення за ст. 126-1 КК України, обидві сторони погодились на 

примирення, в свою чергу суд затвердив угоду про примирення.[3] 

Насильство в сім’ї – дорого коштує суспільству. Дані дослідження, 

проведеного в 2017 р. Фондом народонаселення ООН, показали, що економічні 

втрати, які несе українське суспільство внаслідок насильства щодо жінок, 

сягають до $208 млн на рік [3], при чому основна частина витрат, що зумовлені 

насильством щодо жінок, лягає на плечі самих постраждалих, і може сягати до 

$190 млн на рік (тобто становить більше 90% сукупних економічних витрат 

суспільства). 

Існують також проблеми в реагуванні на випадки домашнього насильства 

та гендерно зумовленого насильства з боку правоохоронних органів. 

Дослідження, проведене у 2016 році ГО«Ла Страда Україна» та 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911767/ed_2019_02_26/pravo1/T012341.html?pravo=1#911767
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Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (DCAF) 

з питань реагування системи кримінальної юстиції на насильство щодо жінок, 

приходить до висновку, що воно неефективне [4]. 

За даними було виявлено три показники неефективності, які врешті-решт 

призводять до безкарності кривдників. Система кримінального правосуддя 

неспроможна охопити більшість випадків домашнього насильства. Наприклад, за 

даними звітів про поширеність насильства щодо жінок та дівчат, в Україні щороку 

приблизно 1 850 000 жінок віком 15–49 років зазнають домашнього насильства.  

У більшості випадків домашнє насильство, повідомлених у поліцію, 

провадження в системі кримінального правосуддя припиняються і не приводять 

до засудження. Наприклад, з 1 049 випадків зґвалтування, повідомлених у 

поліцію впродовж 2016 року, за вказаний період було засуджено на виході з 

ланцюга правосуддя лише 61 ґвалтівника.  

Наявна практика не стримує кривдників від скоєння домашнього 

насильства. Наприклад, серед порушників, звинувачених у кримінальних 

злочинах щодо насильства над жінками, що караються позбавленням волі, 

тільки троє з десяти фактично засуджуються до тюремного ув’язнення. 

Неефективне реагування системи кримінального правосуддя на домашнє 

насильство призводить до високого рівня повторних злочинів, а також сприяє 

підтриманню суспільного середовища, яке створює умови для домашнього 

насильства. 

Підсумовуючи, можна сказати, що з криміналізацією домашнього 

насильства у правоохоронних органів з’явився додатковий інструмент задля 

протидії такому негативному явищу як домашнє насильство. Незначний час 

існування кримінальної відповідальності за домашнє насильство не дозволяє в 

повній мірі оцінити доцільність та ефективність її запровадження. Проте, вже 

зараз потрібно здійснювати ґрунтовні наукові дослідження норми, що 

передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насильство, а також 

практику її застосування з метою здійснення своєчасного і необхідного 

коригування законодавчої конструкції.  
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На сьогодення у сімейному праві велику актуальність має питання щодо 

визначення місця проживання дитини коли батьки розлучені, чи проживають 

окремо. Згідно ст. 33 Конституції України[1] «Кожному гарантується свобода 

пересування, вільний вибір місця проживання». Однак при вирішенні питання 

місця проживання дитини все стає набагато складніше, оскільки дитина є 

особливим суб’єктом права.  

Дослідженням цього питання займались такі діячі, як Глущенко С., Лихолат І., 

Голубничий О. І. тощо.  

Отже, згідно ст. 47-48 Конституції України: «ніхто не може бути примусово 

позбавлений житла», а також «Кожен має право на достатній життєвий рівень для 

себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло». Оскільки ці 

принципи держави є нерухомими, вони закладені і в інституцію сімейного права у 

питанні визначення місця проживання дитини.  

Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуаль-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://www.unfpa.org.ua/publications/470.html
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80919329
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ного, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення 

і несе відповідальність за створення належних умов для цього. 

Кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї 

одного з них та на піклування батьків. 

Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом 

основної турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї 

дитини. [2] 

Так, ст. 160 Сімейного Кодексу України[3] визначає права батьків на 

визначення місця проживання дитини: 

 «1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за 

згодою батьків. 

2. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за 

спільною згодою батьків та самої дитини. 

3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 

чотирнадцяти років, визначається нею самою». 

У сучасному українському законодавстві визначення місця проживання 

дитини є фактично визначенням того, з ким саме з батьків дитина постій но 

проживає, хто переважо займається її вихованням та розвитком[4]. 

Під час розгляду питання про визначення місця проживання дитини 

беруться до уваги ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків, 

особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров’я дитини, факти 

вчинення домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності та інші 

вагомі обставини.  

Місце проживання дитини не може бути визначене з тим із батьків, який не 

має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або вживає нарко-

тичні засоби, своєю поведінкою може зашкодити здоров'ю та розвитку дитини. 

Якщо встановлено, що жоден з батьків не може створити дитині належних 

умов для виховання та розвитку, служба у справах дітей подає клопотання голові 

районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого 

органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради 
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об’єднаної територіальної громади про позбавлення таких батьків батьківських 

прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав[5]. 

На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, 

навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і 

зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний 

і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її 

природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного 

життя та праці. 

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги 

до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і 

культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до 

свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, 

забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між 

народами, етнічними, національними, релігійними групами.  

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що при вирішенні питань щодо 

визначення місця проживання дитини, держава враховує найкращі інтереси 

дитини, та чи буде отримувати вона належне виховання, достатню освіту і 

любов під час зростання, бо виховання в сім’ї є першоосновою розвитку 

особистості дитини.  
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НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
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Дніпропетровський національний університет 

імені Олеся Гончара 
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Референдум, як і вибори, здійснюється шляхом голосування, але 

відрізняється своїм предметом. Це можуть бути затвердження, зміна чи 

скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах 

держави тощо. Тобто це є безпосередня участь громадян України у 

законотворчості держави. Саме тому дуже важливо для України законодавчо 

розробити існування і діяльність інституту референдуму. 

Науковим дослідженням у сфері інституції референдуму займалися  Янчук 

А. О., Тертишник В. М., Хаврук І. А. 

За Конституцією України референдум поділяється на всеукраїнський, 

Автономної Республіки Крим та місцевий[1].  

Всеукраїнський референдум виражає волю всього народу. Референдум АРК – 

волю населення автономії, а місцевий референдум – лише громадян, які постійно 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14148/Lykholat_Dohovirnyi_poriadok_vyznachennia_mistsia_prozhyvannia_dytyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14148/Lykholat_Dohovirnyi_poriadok_vyznachennia_mistsia_prozhyvannia_dytyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14148/Lykholat_Dohovirnyi_poriadok_vyznachennia_mistsia_prozhyvannia_dytyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

Після проголошення незалежності України в 1991 р. всеукраїнські референ-

думи проводилися двічі: 

 Всеукраїнський референдум 1991— щодо незалежності України. В 

результаті народ України підтримав вихід з СРСР і створення 

незалежної держави[2]. 

 Всеукраїнський референдум 2000 — з приводу внесення змін до 

Конституції України. З чотирьох питань, винесених на референдум, не 

імплементовано жодне. 

Щодо місцевих референдумів, ще у 2012 році вони були скасовані, коли був 

прийнятий новий ЗУ «Про всеукраїнський референдум»[3] замість поперед-

нього ЗУ «про всеукраїнський та місцеві референдуми»[4]. Проте історія 

України зберегла декілька прикладів місцевих референдумів, це:  

 Галицький референдум 1991 року, який на думку деяких політологів був 

генеральною репетицією Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. 

 Закарпатський референдум 1991 року, що відбувся 1 грудня 1991 року, 

одначасно із Всеукраїнським референдумом. 

 Референдуми на Донеччині та Луганщині 27 березня 1994 року, що були 

проведені одночасно із парламентськими виборами і мали 

консультативний характер.  

 Три референдуми на Донеччині та Луганщині 11 травня 2014 року. 

референдуми були проведені всупереч Конституції України, з системними 

порушеннями ґрунтовних міжнародних принципів і процедур проведення 

референдумів, і є нелегітимними, їх результати не були визнані українською 

владою, а також не були визнані Євросоюзом і США. 

На референдум було винесене лише одне питання двома мовами 

(російською та українською): «Чи підтримуєте Ви акт про державну 

самостійність Донецької народної республіки?»  

Аналогічна ситуація була зафіксована у Луганській області.  

Ще один референдум, як жарт, був організований у консультативній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_2000
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формі. Такий «референдум» передбачав приєднання Донецької області до 

Дніпропетровської області. 

Референдум «За мир, порядок і єдність з Україною» — консультативне 

опитування щодо статусу Донецької та Луганської областей, проведене 11 травня 

2014 року. На референдумі було задано два запитання: одне про возз'єднання 

адміністративно-територіальної одиниці з Дніпропетровщиною, друге — про 

підтримку «ДНР». Проведено одночасно з сепаратистським опитуванням.  

Також окрему референдумну практику становлять референдуми АРК: 

 20 січня 1991 відбувся референдум про статус Криму, який бойкотували 

кримські татари. За його результатами 12 лютого 1991 року Кримська 

область була перетворена в Кримську АРСР у складі УРСР. 

 27 березня 1994 року було проведено референдум про статус Криму, де 

громадяни підтримали розширення автономії, висловилися на користь 

подвійного російсько-українського громадянства, а також проголосували 

за те, щоб укази президента Криму мали силу законів. 

 Референдум про статус Криму  16 березня 2014.  

Був призначений 27 лютого Верховною Радою Криму; спочатку був 

запланований на 25 травня, згодом дату проведення перенесли на 30 березня, 

потім — на 16 березня. На референдумі було поставлено два питання: про 

відновлення конституції Криму 1992 року і про входження Криму до складу 

Росії. ООН, СНД, ЄС та ОБСЄ своїх офіційних спостерігачів не надсилали. 

17 березня на підставі Декларації про незалежність і результатів референдуму 

проголошена Республіка Крим як незалежна і суверенна держава, до складу 

якої увійшов Севастополь як місто з особливим статусом[5].  

На сьогодення, нажаль, в законодавстві України жоден нормативний акт не 

закріплює процедуру реалізації референдумного права. Тобто його існування 

було призупинено, що  частково «паралізує» інститут народовладдя країни. До 

квітня 2018 року діяв ЗУ «Про всеукраїнський референдум», проте Конституцій-

ний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційним 

ухвалений у 2012 році закон «Про всеукраїнський референдум»[6]. Наразі у 
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парламенті зареєстровано законопроект «Про всеукраїнський референдум» 

№2145а, що пропонує закріпити на законодавчому рівні положення щодо 

підготовки та проведення всеукраїнського референдуму відповідно до вимог 

Конституції, з урахуванням рекомендацій Європейської комісії за демократію 

через право (Венеціанської комісії) Ради Європи[7].  
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У сучасних глобалізаційних умовах розвитку доволі важливого значення 

для економіки будь-якої країни набуває притік прямих іноземних інвестицій, 

які, своєю чергою, є важливими для посилення рівня продуктивності у всіх 

економічних галузях, що тягне за собою притік нових інвестицій та сучасних 

інноваційних технологій. На даний час стратегічну роль відіграє забезпечення 

зростання інвестиційного потенціалу для розвитку взаємозв'язків між Україною 

та ЄС. Так, ратифікуючи Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна 

передбачає покращення власного інвестиційного клімату. Варто зазначити, що 

від виконання даного завдання прямо залежить подальший розвиток співпраці 

між країнами.  

Дану проблематику досліджували чимало науковців, а саме А.В. Бондарен-

ко, І.М. Захаров, М.С. Кузьо, О.І. Матвєєва, Л.М. Побоченко, М.Е. Прохорова, 

Р.К. Хорольський, Д.Р. Черніков та інші. 

Угода є унікальним двостороннім документом, який виходить далеко за 

рамки угод про асоціацію, які були укладені ЄС свого часу з країнами 

Центральної та Східної Європи. Угоду можна розглядати як важливий крок на 

шляху наближення в перспективі до наступного етапу – укладення договору 

про вступ до ЄС. Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбіль-

шим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим 

міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним ЄС [1].  
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Потрібно наголосити, що Україна лежить в центрі Європи та через її 

кордони проходять чимало торгових маршрутів. На даний час найбільшим 

торговельним партнером України є країни-члени ЄС, оскільки майже третину в 

структурі вітчизняного зовнішньоторговельного обороту займає торгівля з дер-

жавами-учасницями ЄС. Так, за даними Державної служби статистики на кінець 

2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України склав 24742,7 

млн. дол.. США, що на 6795,7 млн. дол.. США або на 21,5% менше порівняно з 

2009 роком. В розрізі країн-інвесторів, найбільший обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку України припадає на Кіпр – 8879,5 млн. дол.. США, 

Нідерланди – 7060,9 млн. дол.. США, Велику Британію – 1955,9 млн. дол.. США, 

Німеччину – 1668,2 млн. дол.. США та Австрію – 1005,6 млн. дол.. США [4].  

Обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну з ЄС спрямовані 

переважно ті галузі економіки, де можна швидко отримати прибуток (наприклад, 

у фінансову діяльність), в той час як інвестування пріоритетних галузей економіки 

України, націлене на довгострокове зростання, є недостатнім. Загалом, серед 

проблемних аспектів на інвестиційному ринку України є, зокрема існування 

схильності до інвестування в офшорні зони, низька диференціація іноземних 

інвесторів за країнами-донорами та різкий дисбаланс в регіональній структурі 

надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку України [5, с. 225].  

Впровадження різного роду інновацій та інвестицій є вкрай необхідним не 

лише для ефективного економічного розвитку України, але й для економічного 

розвитку країн-учасниць ЄС. Подібна діяльність виступає не тільки своєрідним 

каталізатором економічного зростання і створенням нових робочих місць, проте 

й суттєво позначається на життєдіяльності населення країни. Посилення 

торгівельних відносин та конкурентної боротьби дає можливість знизити ціни, 

підвищити якість продукції і розширити попит споживачів, а також створити 

нові робочі місця не лише в Україні, але й у ЄС. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС слід розглядати без 

перебільшення як історичну подію в стосунках сторін. Але якщо для Євросоюзу 

Угода про асоціацію означає успіх політики Східного партнерства, то для 
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України Угода є фактично вибором стратегічного напрямку реформування 

країни та подальшої інтеграції у систему сучасних світових господарських 

зв`язків. Угода про асоціацію – це насамперед "дорожня карта" для переходу 

функціонування української економіки на нові стандарти. Українській стороні 

вдалося забезпечити врахування в Угоді про асоціацію національних інтересів з 

принципових питань переговорів: визнання з боку ЄС європейських прагнень та 

європейської ідентичності України, перспектив запровадження безвізового 

режиму, ключових з точки зору українських товаровиробників положень в 

контексті створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС [6, с. 110].  

Метою положень Угоди про асоціацію щодо створення поглибленої та 

всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) є не тільки скасування чи суттєве 

зменшення митних тарифів для більш ніж 95% тарифних позицій товарів та 

далекосяжна лібералізація (спрощення) торгівлі послугами, а й положення щодо 

інвестицій, охорони інтелектуальної власності, державних закупівель, правил 

конкуренції, прозорості регулювання, сталого і гармонійного розвитку тощо [1].  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС виступає найважливішим 

міжнародно-правовим актом протягом останніх двадцяти років, що забезпечує 

формування «зовнішньої основи» для вітчизняного політично-економічного 

розвитку, що в наступних роках дасть змогу покращити використання 

інвестиційних ресурсів України.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС надає суттєві перспективи для по-

дальшого розвитку вітчизняної промисловості, зокрема розширює її доступність 

до ринків збуту ЄС, дозволяє використовувати усі можливості України в сфері 

притягнення іноземних капіталовкладень і обміну технологій, а також дає можли-

вість брати участь у різних програмах розвитку ЄС. Проте реалізація Україною 

усіх пріоритетів від Угоди про асоціацію між Україною та ЄС потребує конкрет-

ного вираження перспектив у розвитку міжнародної співпраці у науково-технічній 

та виробничій сферах. ЄС, виступаючи сильним продуцентом і експортером 

високотехнологічних продуктів, не відхиляється від напряму на стимулювання 
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індустріального інноваційного розвитку, а також розвитку економіки на основі 

сталого розвитку [3].  

У країнах-членах Європейського Союзу держава завжди бере на себе частину 

ризиків, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, особливо коли це стосується нау-

кових кіл, підрозділів НДДКР, а також взаємозв’язків між ними. Співробітництво в 

рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може надати нового імпульсу ін-

новаційно-інвестиційним зрушенням у вітчизняному промисловому секторі завдяки 

розширенню можливостей участі України у програмах науково-технічного роз-

витку ЄС та її інтеграції до Європейського дослідницького співтовариства[2,с.24]  

Таким чином, подальше посилення консолідації зусиль в напрямі євроінтегра-

ції лежить в основі чергового удосконалення зовнішньої та внутрішньої політики 

України, зокрема в сфері покращання інвестиційної привабливості країни. При 

сумлінному дотриманні положень, які наведені в Угоді про асоціацію, Україна 

зможе не лише досягти потужного інвестиційного потенціалу, але й максимально 

його розкрити, що, в свою чергу, дасть можливість покращити соціально-економіч-

ний розвиток країни загалом. Проте, для цього потрібно докладати чимало зусиль в 

напрямі адаптації вітчизняної законодавчої бази згідно із європейськими нормами. 
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УДК 34      Юридичні науки       

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНІЧНОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Кравченко І.П., 

Студентка 6 курсу юридичного факультету  

спеціальності «Міжнародне право»  

заочної форми навчання  

Київського університету права  

національної академії наук України  

Термін «національна меншина» широко використовується в законодавчій 

базі України, а також у наукових працях багатьох науковців.  

Ставлення влади до проблем національних меншин є яскравим 

індикатором цивілізованості держави і суспільства.  

За особливостями динаміки кількості населення національні меншини в 

Україні в другій половині XX ст. можна віднести до трьох груп: 

В Україні розселення етносів має виразну регіональну визначеність. 

Центральна й Північно-Західна Україна є історично основними регіонами 

розселення українського етносу, який найменше «розбавлений» іншими етносами.  

Стаття 11 Конституції України наголошує, що держава сприяє розвиткові 

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України.  

Крім конституційних положень, правовий статус національних меншин 

визначається нормами Декларації прав національностей України 1991 року та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Законом України «Про національні меншини в Україні» 1992 року.  

Англійський етносоціолог Е. Сміт розмежовує «етнос» і «націю», 

надаючи кожній притаманні атрибути. Етнос (фр. «ethnic») – це спільнота, яка 

має: власну назву; спільні міфи про походження; спільну пам’ять; культурну 

диференціацію; зв’язок з батьківщиною; деяку солідарність еліт.  

В радянській та сучасній науці в поняття «етнос», «етнічна група» 

вкладали означення соціальної спільноти, соціального організму. Тобто ті, які 

мали спільне соціальне походження [1, с. 33]. 

Західний дослідник Дж. Мельвіль зазначав, що наявність спільних 

етнічних почуттів, свідомості не означає існування спільної етнічної групи, а 

лише сукупність індивідів, що може перетворитися на групу, якщо буде діяти 

як організована спільнота.  

Важливим аспектом у розрізненні понять «етнос» і «нація» є можливість 

існування етносу компактно (в межах однієї території), так і дисперсно (на 

різних територіях), таким чином розрізнені групи етноса довший час можуть 

зберігати основні якісні характеристики. О. Нельга розрізняє ці поняття як 

політичне – «нація», та духовно-культурне – «етнос».  

Окремою категорією на етнополітологічному фоні виступає «національна 

меншина».  

Зазначені характеристики меншин, запропоновані К. Уоглі та М. Гаррі-

сом, були частково підтримані етнополітологами на Заході, але піднялося 

питання з приводу чисельності етнічних груп  [2, с. 24-28]. 

Німецький правознавець Г. Брунер не останню роль у виокремленні 

меншини надає груповій ідентичності, оскільки почуття приналежності до 

однієї й тієї ж спільноти є ключовою ознакою поняття «меншина».   

В розумінні етнічної (національної) меншості німецьким дослідником Ф. 

Геккманом, термін «меншість» має відношення до певних осіб, що зазнали 

поразку на виборах або при голосуванні і отримали таким чином відторгнення 

від політичного владарювання.  

Національні меншини в Україні відображують соціальну структуру 
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всього суспільства в мініатюрі, включаючи в себе всі соціальні верстви і 

соціально-демографічні групи (жінки, люди похилого віку, молодь і діти), а 

також соціальні явища (наркоманія, алкоголізм, насильство, екстремізм і т.д.).
 
 

Національні меншини - це ті національні групи, які проживають за 

межами своєї титульної території [3, с. 60]. 

Поняття "меншина" в поєднанні з прикметником "національна" вказує не 

на чисельність, позаяк за абсолютною чисельністю вона може в багато разів 

перебільшувати чисельність тих народів, які мають свою національну 

територію і яких не відносять до категорії меншина.  

Поняття "національна меншина" не можна ототожнювати з поняттям 

"малочисельні народи", бо такими є ті народи, які проживають на території 

традиційного розселення своїх пращурів, зберігають самобутність побуту і 

нараховують не менше 50 тис. осіб.  

Інтерес до проблем національних меншин зростає в періоди політичних 

(особливо перевиборних) кампаній, коли починається боротьба за голоси 

представників цих меншин. Згодом цей інтерес слабшає або проявляється як 

накручування негативної обстановки між корінним населенням і "чужими", що 

іноді закінчується серйозними конфліктами [3, с. 75]. 

Сьогодні Україна неспроможна прийняти кожного, хто бажає проживати 

на її території, перш за все це пов'язано з економічними проблемами, позаяк 

утримання національних меншин пов'язане зі значними фінансовими 

проблемами, тобто у держави хронічно не вистачає кошт на вирішення 

соціальних проблем національних меншин, які вже проживають в країні, не 

говорячи про нових біженців та мігрантів. 

На сьогоднішній день в Україні національними меншинами вважаються такі 

народності: росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, 

румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, татари, азербайджанці, цигани, грузини, 

німці, гагаузи, корейці, узбеки, чуваші, мордва, турки, в'єтнамці, чеченці, аварці, 

шведи, караїми та багато інших народів, які зовсім мало чисельні. 

Держава має забезпечувати рівні умови, почуття впевненості і підтримки 
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національним меншинам. Важливо при цьому враховувати не тільки 

економічну, а й соціокультурну, психологічну сторони проблеми. 

Ключовим принципом у цій сфері є визнання поліетнічності і 

полікультурності українського суспільства і розгляд даного факту як 

позитивної цінності, як додаткової позитивної якості суспільства. Культурна, 

релігійна і мовленнєва різноманітність суспільства повинна бути визнана як 

чинник, що забезпечує його духовне багатство [4, с. 120]. 

Виникнення національних меншин (діаспори) невідривне від етнічної 

історії людства, проходить в результаті етнічної, іноді вимушеної, міграції. 

Найважливішою проблемою національних меншин є проблема рідної 

мови, котра виступає найпершою умовою виживання певного етносу, що 

відображено у Європейській хартії про регіональні мови і мови меншин 5 

листопада 1999 p., це засіб запобігання асиміляції народів.  

Розглянуті вище теорії дають певне уявлення про етнос та деякі форми 

його існування.  

Для більш глибокого розуміння цього унікального феномену потрібен 

спеціальний аналіз основної форми його існування і функціонування - нації, 

зокрема, її чисельних теорій [4, с. 138]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

 

Крівіч А.О.,  

студентка юридичного факультету  

Київського університету права НАН України 

м. Київ, Україна 

В сучасних умовах кількість цивільних справ з іноземним елементом 

збільшується, що пов'язано зі зміцненням зовнішньоекономічних зв'язків, 

розширенням контактів між громадянами різних країн [1, с.376]. На 

сьогоднішній день у світі, за різними оцінками, налічується від 150 до 175 млн. 

осіб (більше 3 % населення світу), що проживають за межами держави свого 

походження, включаючи близько 12 млн. біженців і шукачів притулку. Щороку 

ця цифра збільшується принаймні ще на три мільйони. Наприклад, населення 

Франції становить близько 61 млн. жителів, з них 4,3 млн. – мігранти. У доповіді 

Генерального секретаря ООН звертається увага на те, що в світі, де люди взаємо-

діють за межами своїх держав, особливо важливим є існування процедур та 

норм, що регулюють приватноправові відносини міжнародного характеру. Це 

корисно не тільки для полегшення ведення торгівлі, але також робить великий 

внесок у формування мирних і стійких відносин
 
[1, с.376]. Тому дослідження 

особливостей участі іноземних осіб у цивільному процесі набуває все більш важ-

ливе значення для захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Відповідно до статті 410 Цивільного кодексу України (далі – ЦПК України) 

до іноземних осіб у цивільному процесі України належать іноземці, особи без 

громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні організації, які не визнаються 

юридичними особами за законодавством, з якого вони були створені, але можуть 

бути суб'єктами права, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та 

міжнародні міжурядові організації. Аналіз зазначеного кола осіб дозволив 

сформулювати узагальнююче поняття іноземної особи в цивільному процесі 

України. Під цим поняттям мається на увазі учасник цивільних процесуальних 
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правовідносин, правове становище якого визначається не тільки українським 

законодавством, але і тим іноземним правопорядком, з яким ця особа має стійкий 

правовий зв'язок (громадянство, місце проживання, місце знаходження та ін). 

Основою для даного дослідження стали наукові праці таких авторів, як 

Д. Д. Аверін, Л. П. Ануфрієва, Т. Бендевский, С. с. Бичкова, В. А. Бігун, Н.А. Ва-

сильчикова, Довгерт А. С., В. В. Дробязкина, Н.Р. Єлісєєв, В. І. Кісіль, О. М. Кли-

менко, В. О. Комарів, Л. А. Лунц, А. А. Мамаєв, Н.І. Марышева, Т. Н. Нешата-

ева, Т. В. Сахнова, Л. С. Фединяк, С. Я. Фурса, Р. А. Цірат, Ю. В. Черняк, Ст. Л. 

Чубарєв, Х. Шак, М. І. Штефан, Т. М. Яблочков та ін. 

Стаття є науковою роботою, в якій узагальнюються результати проведе-

ного дослідження, присвяченого вивченню особливостей захисту іноземних 

юридичних осіб в Україні.  

Метою даної статті є ознайомлення наукової спільноти з основними 

результатами даного дослідження.  

Одним з направлень розвитку сучасної України є залучення до своєї еконо-

міки потенціалу іноземних юридичних осіб. Адже їх діяльність разом з іншими 

факторами дасть можливість підняти на достойний рівень економіку України.  

Підвищення правового статусу іноземних юридичних осіб відбувається за 

витягом з торгівельного, банківського або судового реєстру. Так, наприклад в 

Австрії і ФРН торгові реєстри ведуть суди, а в Швейцарії цим займаються суди 

та адміністративні органи. У витягу із спеціальної книги обліку містяться 

необхідні відомості, які можуть переглянути зацікавлені суб'єкти. Зокрема там 

знаходиться інформація про: 

 найменування юридичної особи;  

 вид товариства (правова форма);  

 зміст діяльності; 

 зазначенні особи, які відповідають за її діяльність, та особи, які 

мають право підпису договорів, інших документів;  

 основний капітал. 

При необхідності з таких реєстрів можна отримати завірені копії, та саме 
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вони будуть мати значення під час проведення зовнішньоекономічної діяльності. 

Виписка з реєстру, яка подається в організації та установи України, повинна бути 

завірена згідно законодавства країни, де її видали, а також вона повинна бути 

переведена на українську мову і легалізована у консульській установі України, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. 

Крім того, виписку з реєстру також можна засвідчити у посольстві відповідної 

держави в Україні та легалізувати в Міністерстві закордонних справ України. 

Згідно з законодавством України на її території  можуть здійснювати свою 

діяльність структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не 

є юридичними особами. Конституція України (ст. 26) ті Цивільний процесуальний 

кодекс України (гл. 10 ст. 410-415) складають правову основу регулювання 

виробництва з цивільних справ у судах загальної юрисдикції за участю іноземних 

осіб. Це стало можливим оскільки норми їх поширені на іноземних осіб, але в них 

є особливості при вирішенні деяких питань правового регулювання.   

Такі особливості захисту іноземних юридичних осіб в Україні відобража-

ються в законах України. А також у міжнародних договорах, а Верховна Рада 

України надала згоду на їх обов’язковість.  

Згідно національного законодавства, де представлені норми про 

провадження у судах України у цивільних справах, де приймають участь 

іноземні особи, до них відносяться: 

1. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р.; 

2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 4 лютого 1994 р.; 

3. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р.; 

4. Закон України «Про біженців» від 21 червня 2001 р.; 

5. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р.; 

6. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р.; 

7. Указ Президента від 10 червня 1993 р., який затверджує положення про ди-

пломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні; 

8. Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 р.. яке затверджує 
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положення про дипломатичне представництво України за кордоном.  

Україна на сьогоднішній день в якості суб’єкта міжнародного права прий-

має участь в багатосторонніх та двосторонніх міждержавних конвенціях, догово-

рах, а також угодах про надання правової допомоги та приймає участь у правових 

відносинах з цивільних, сімейних і кримінальних справах, де знаходяться норми 

про провадження у цивільних справах за участю іноземних осіб в судах України. 

Зокрема, до них відносяться двосторонні договори про надання правової 

допомоги у сімейних, цивільних та кримінальних справах, які Україна уклала з 

такими республіками: Грузія, Естонія, Польща, Китайська Народна Республіка, 

Латвія, Литва, Турція, Узбекистан і т.д. 

Оскільки було офіційно оформлене правонаступництво України, за ст. 7 

Закону України про «Правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р.
 3
  наша 

держава за міжнародним договором СРСР є правонаступником прав та обов'яз-

ків, що не суперечать Конституції України та інтересам Республіки, та згідно зі 

ст. 24 Віденської конвенції «Про правонаступництво держав щодо договорів» від 

23 серпня 1978 року, Україною було визнано обов’язковими ряд двосторонніх 

договорів про взаємну правову допомогу, які ще уклала СРСР, з такими 

Республіками, як: Алжирська Народна Демократична Республіка, Республіка 

Албанія, Іракська Республіка, Республіка Кіпр, Фінляндська Республіка та ін. 

Крім того існують такі конвенції, в яких представлені норми про провад-

ження в судах України в цивільних справах, де приймають участь іноземні особи. 

У консульських договорах і конвенціях, які були укладені Україною 

представлені норми про провадження в судах України в цивільних правах, де 

беруть участь іноземні особи.  

В ст. 2 ЦПК України представлено, що цивільне судочинство здійснюється 

згідно з Конституцією України та Закону України «Про міжнародне приватне 

право».  

Якщо в міжнародному договорі представлена згода, яку представила 

Верховна Рада України, та передбачені інші правила, чим були встановлені ЦПК 

України, то для вирішення справ застосовують правила міжнародного договору.    
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Так, в зазначених нормах не представлені жодні вказівки як застосову-

вати норми іноземного права, коли відбувається правосуддя в цивільних 

справах, де беруть участь іноземні особи за загальними правилами цивільного 

судочинства України, які встановлені ЦПК України. 

Через це в ч. 1 ст. 410 ЦПК України, а також у ч. 1 ст. 73 Закону України 

«Про міжнародне приватне право», представлений принцип національного 

режиму, згідно якого іноземні особи, іноземні особи без громадянства, іноземні 

юридичні особи, іноземні держави, а також їх органи і посадові особи, і 

міжнародні організації мають право звертатися до судів України для того, щоб 

захищати свої права, свободи чи інтереси. 

Зазначений принцип у загальному вигляді закріплюється в ч. 1 ст. 26 

Конституції України, де вказується на наступне: Іноземні громадяни та особи 

без громадянства, перебуваючи в Україні на законних підставах мають права 

користуватися тими ж правами і свободами, та несуть таку ж відповідальність і 

мають такі ж обов’язки, що й громадяни України. Крім того є винятки, які 

встановлює Конституція України, закони чи міжнародні договори України. 

Для того, щоб захищати свої невизнані, порушені чи оспорювані права, 

свободи та інтереси іноземні особи так як і громадяни України мають право 

звертатися до суду, згідно порядку, встановленого ЦПК України. Дане загальне 

правило для всіх іноземців встановлюється ч. 1 ст. 3 ЦПК України.  

Таким чином іноземні особи згідно законодавства, можуть звертатися до 

суду. Причому це стосується не тільки справ позовного провадження, але й 

справ особливого та наказного провадження.  
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ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ У ПРОТИДІЇ 

ПРОСТИТУЦІЇ 

 

Купін А.П., 

доцент кафедри конституційного,  

адміністративного та трудового права 

Запорізький національний технічний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

В сучасному світі є багато неоднозначних, соціально – правових  явищ. Ці 

явища в різних соціокультурних групах викликають спірну, іноді зовсім 

протилежну реакцію. Наприклад,  легалізація короткоствольної зброї, легких 

наркотичних речовин, стероїдів, проституції. В арабських країнах це заборонено 

під страхом смертної кари, а в Європі це легально, і має законодавче закріплення. 

Але як говориться в стародавньому виразі "Тримай друзів близько, а ворогів - ще 

ближче". 

Спори з приводу короткоствольної зброї, легких наркотичних речовин, 

андрогенних або анаболічних стероїдів не викликає таке бурхливе обговорення 
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як проституція. Актуальність даного питання є досить високою, з огляду на те, 

що за останні роки проституція в Україні має тенденцію до зростання у зв’язку 

з несприятливими економічними та соціальними умовами життя, не рахуючи 

тих, хто займається даним видом діяльності за кордоном. За даними 

Національної поліції, найбільше українських повій працюють в Росії, Туреччині 

та Польщі. У борделях країн Євросоюзу, за даними фахівців ООН, сексуальні 

послуги клієнтам надають понад п’ятиста тисяч українок. 

Можна по різному ставитись до проституції в Україні, але факт що вона є 

забороненою є незаперечний з огляду на діюче законодавство. Протидія та 

відповідальність за проституцію та схожих з нею явищ унормована у 

відповідних кодексах та державно-соціальних програмах.  

Враховуючи світові тенденції протидіяти проституції можна двома 

методами, серед яких: повна легалізація, яка включає державне регулювання, 

збір податків, проходження медичних оглядів тощо – альтернативний метод; 

застосування адміністративно – правових заходів, які включають багато 

аспектів таких як посилення відповідальності, збільшення допомоги самотнім 

жінкам з дітьми і т.ін. – метод підвищення відповідальності. 

До першого методу наше суспільство не готове, тому більш детально 

зупинимося на адміністративно–правових заходах протидії проституції.  

Держава існує не для того, щоб перетворити земне життя в рай, а для 

того, щоб перешкодити їй остаточно перетворитися в пекло (Микола Бердяєв). 

Цей вислів є досить вдалим з огляду на рівень проституції і намагання держави 

боротися з нею. Найвищий рівень проституції можна спостерігати у Києві, за 

словами керівників Національної поліції у м. Києві, у столиці на обліку 

знаходиться більше 3 тис. повій.  

Адміністративно-правові заходи – це встановлені законами або іншими 

нормативними актами способи впливу на відносини у сфері громадського 

порядку, що застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими 

особами) з метою надійного забезпечення громадського порядку, запобіганню і 

припиненню правопорушень та притягнення порушників до відповідальності. 
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Ефективність адміністративно – правових заходів, інших комплексних 

мір, буде проявлятися тільки тоді, коли держава буде дійсно піклуватися про 

жінок, дітей і сім’ю взагалі. Для цього в Україні була прийнята низка законів, 

реалізація яких в повному обсязі докорінно змінить ситуацію з проституцією.  

Однак, повністю «вилікувати» цю проблему зможе лише значне 

покращення соціально – економічного стану громадян.   

На нашу думку, слід виділити чіткі адміністративно–правові заходи та 

методи протидії проституції. 

По-перше, це збільшена грошова допомога самотнім матерям. Цей захід я 

вважаю ключовим, оскільки значна кількість «жриць кохання» вимушені 

займатися проституцією з матеріальних причин. 

По-друге, жорстока боротьба з незаконним обігом наркотиків та 

сильнодіючих речовин. Величезна кількість дівчат є наркозалежними. Це є 

прямий шлях до проституції.  

По-третє, збільшення робочих місць, різних програм для працевлашту-

вання молодих жінок, матерів, випускниць навчальних закладів.  

По-четверте, морально-духовний, виховний аспект. Ще зі школи треба 

проводити семінари, тренінги або просто бесіди на тему проституції, її згубного 

впливу на якість життя в цілому.  

По п’яте, слід значно збільшити відповідальність за заняття 

проституцією, та спільних з нею явищ, таких як створення або утримання місць 

розпусти, звідництво, сутенерство, втягнення особи в заняття проституцією. 

Стаття 181-1 КУпАП  це знущання над правоохоронними органами та 

проблеми проституції в цілому. Слід посилити боротьбу із сутенерством – 

«риба гниє з голови».  Багато жінок є рабами, заручницями сутенерів. 
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ІГС ( інститут громадянського суспільства).  

Актуальність теми. У наш час роль громадянського суспільства набуває 

все більшого значення. Тому дослідження цього питання є досить актуальним. 

Розвинене громадянське суспільство є однією з головних умов побудови 

соціальної держави. Тому модель, в якій громадянське суспільство і держава 

співпрацюють один з одним, вважається самою оптимальною, адже в такій 

державі забезпечуються права і свободи громадян, свобода слова і засобів масової 

інформації, створення умов для розвитку особистості, викорінення бідності. 

Громадянське (цивільне) суспільство – багатозначне і багатоскладове 

поняття. У сучасних умовах ми говоримо про розвинене громадянське суспільство 

там і тоді, де і коли люди здатні об’єднуватись для результативного захисту своїх 

прав і в солідарному обстоюванні своїх інтересів,  коли громадяни цінують свої 

свободи та захищають справедливість, сприймають свою рівність перед законом і 

є відповідальними за себе, свої родини і країну, коли добровільні неурядові 

організації є ефективними у допомозі знедоленим та хворим і захисті довкілля, 

коли медіа вільно критикують уряди й уряди дослухаються до цієї критики, коли в 

країні є наявними й ефективно функціонують реальні механізми контролю 

виборців за владою, коли громадяни поважають один одного, толерантно 

сприймають іншість та соціокультурні відмінності і разом протистоять проявам 

ксенофобії, дискримінації та насильства [1, с. 15]. 

Для доцільнішого і короткого тлумачення поняття, можна дати визначення, 
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що це об’єднання людей, в якій кожна людина володіє невідчужуваними правами 

і є вільною, рівноправною з іншими членами асоціації та самостійна у виборі 

громадського стану 

Громадянське суспільство є сферою, яка в максимальній мірі сприяє самос-

тійній активності громадян і вільному розвитку особистості, шо веде до пріори-

тету інтересів особистості і суспільства в цілому в їхніх відносинах з державою. 

Правова держава, що забезпечує верховенство законів і гарантує 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина, виступає неодмінною 

умовою існування громадянського суспільства. Останнє може існувати тільки в 

демократичній політичній системі, оскільки вона є механізмом реалізації 

найважливіших прав і свобод людини і громадянина. Демократична політична 

система характеризується розгалуженою внутрішньою структурою громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування і управлінських державних 

органів, що гарантують дотримання цих прав і свобод [2]. 

У статті 1 Конституції України закріплено те, що наша держава є 

суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою 

[3]. Громадянське суспільство це невід’ємна частина правової держави, тому 

для України воно є метою розвитку та ціннісним орієнтиром функціонування. В 

нашій країні після проголошення незалежності процес формування і розвитку 

здійснювався, але проходив повільно. 

Аналізуючи розвиток громадянського суспільства в Україні, перше, що не-

обхідно відзначити, що попри те, що абсолютна більшість українських громадян 

не належить до жодної громадської організації, запит на вплив інституцій грома-

дянського суспільства є помітним. Соціологічні опитування,, проведені у квітні 

2010 р. Інститутом соціології НАН України, ілюструють, що участь у громадських 

організаціях сприймається як одна з найефективніших форм участі громадян у 

прийнятті рішень і управлінні на державному та місцевому рівнях [4, с. 621]. 

Останнім часом розвиток громадянського суспільства не просто зрушив з 

місця, а набрав своїх оборотів. Був виданий указ президента «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна- 2020» але одних указів мало потрібно щоб самі 
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громадяни які є складовими елементами громадянського суспільства були 

зацікавлені в розвитку, а не байдуже ставились до цього.  

Зараз в Україні триває новий складний етап – реформування майже всіх сфер 

життєдіяльності нашого суспільства, який має звільнити систему державного уп-

равління та місцевого самоврядування від механізмів управління радянської сис-

теми. Відбувається оновлення політико-правової бази з урахуванням як власного, 

так і світового досвіду. Нарешті, поступово підвищується роль громадянина. Адже 

власний історичний та світовий досвід переконує, що процес становлення громадя-

нського суспільства розпочинається з усвідомлення кожною людиною своєї самоці-

нності, можливості своєю працею, інтелектом побудувати достойне життя[5,с.118]. 

Політичні спроби здійснити в державі радикальні зміни, особливо в 

соціально-економічній сфері, без урахування ступеню розвитку громадянського 

суспільства не призведуть до позитивних, ефективних зрушень. Про це в черговий 

раз засвідчили й останні історичні події в Україні 2013-2014 рр. суспільний 

прогрес не може відбуватися лише можливостями та потенціалом держави, в 

цьому процесі має відігравати свою важливу роль і громадянське суспільство, яке 

ще лише розвивається в нашій державі [5, с.119]. 

Хоча рівень суспільної активності громадян є не досить високим на цей 

момент, дослідження показало, що громадяни України мають величезний 

потенціал: кожен четвертий опитаний бере участь у реалізації хоча б одного виду 

соціально-корисної громадської діяльності, а половина українців готова приймати 

участь у покращенні становища в своїх громадах. Громадяни України надають 

перевагу самостійній суспільній діяльності або кооперуються з колегами та 

сусідами, але не приєднуються до вже діючих інституцій. І в цьому є вина низької 

легітимності самих ІГС, які не поширюють інформацію про свою діяльність, не 

розуміють потреби громадян, не залучають населення до своєї діяльності, слабо 

презентують та захищають інтереси громадян перед владою [6]. 
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