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Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки – найважли-

віші функції держави, реалізація яких покликана посилювати її позиції в міжна-

родному співтоваристві. В сучасних умовах особливу роль відіграє насамперед 

система фінансової безпеки держави як базова економічної безпеки держави в 

цілому. Це зумовлено посиленням фінансової глобалізації, послабленням дер-

жавного контролю за розвитком грошово-кредитних відносин, особливо 

підвищенням значення валютних відносин і зростанням міжнародної мобільно-

сті капіталу й посиленням впливу валютної сфери на процеси, що відбуваються 

в сучасному секторі економіки. Забезпечення фінансової безпеки держави осо-

бливо актуально для країн з транзитивною економікою, в яких система 

державних фінансів не є досить стійкою, що, зокрема, стосується і України.  

Питання про особливості правового забезпечення фінансової безпеки як 

ключового елемента національної безпеки держави досліджували багато вче-

них, серед них такі науковці: О.О. Бригінець, П.В. Пашко, А. М. Калантай, Я. 

Жаліло, С.М. Гусаров, С.І. Лекарь.  

Проаналізувавши дослідження перелічених вище науковців, які  розгля-

дали певні аспекти даної теми, можна прийти до висновку, що із зміною 

законодавства виникають нові питання, які потребують вивчення та врегулю-

вання. При цьому необхідно враховувати, що механізмом забезпечення 
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фінансової безпеки держави є система організаційно-правових заходів впливу, 

що спрямована на попередження та мінімізацію загроз фінансовій безпеці дер-

жави. У зв’язку з цим, дана тема є актуальною і потребує детального вивчення 

саме в тому, як держава впливає та які приймає заходи для попередження та 

мінімізації загроз фінансової безпеки.  

Під фінансовою безпекою слід розуміти захищеність фінансових інтересів 

на всіх рівнях фінансових відносин; здатність фінансової системи держави за-

безпечити ефективне функціонування національної економічної системи та 

стале економічне зростання [1]. 

Стан національної безпеки у фінансовій сфері залежить від явищ і чинни-

ків як внутрішньої, так і зовнішньої фінансово-кредитної політики держави, 

політичної ситуації, що склалася у державі, досконалості законодавчого забез-

печення функціонування фінансової системи, а також міжнародних зобов’язань 

держави. 

До явищ і чинників, що можуть призвести до створення зовнішніх загроз 

національній безпеці у фінансовій сфері належать: обмеженість доступу до мі-

жнародних фінансових ринків; значна залежність від експортно-імпортної 

діяльності; погіршення стану зовнішньої торгівлі, зростання дефіциту платіж-

ного балансу, зокрема рахунка поточних операцій; значна залежність від 

зовнішніх кредиторів; вплив світових фінансових криз на фінансову систему 

держави. 

До явищ і чинників, що можуть призвести до створення внутрішніх загроз 

національній безпеці у фінансовій сфері, належать: нестабільність та недоско-

налість правового регулювання у фінансовій сфері; нерівномірний розподіл 

податкового навантаження на суб’єктів господарювання, що зумовлює ухилен-

ня від сплати податків та відплив капіталу за кордон; відплив капіталу за 

кордон внаслідок погіршення інвестиційного клімату; низький рівень бюджет-

ної дисципліни і незбалансованість бюджетної системи; збільшення обсягу 

державного боргу; тінізація економіки; недостатній рівень золотовалютних ре-

зервів; значний рівень доларизації економіки; істотні коливання обмінного 
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курсу національної валюти, не обумовлені дією макроекономічних факторів: 

слабкий розвиток фондового ринку, зокрема в частині застосування механізмів 

обліку та переходу прав власності на цінні папери, а також забезпечення захис-

ту прав інвесторів на фондовому ринку; недостатній рівень капіталізації 

фінансової системи [2]. 

Національна безпека у фінансовій сфері включає питання безпеки в бюд-

жетній сфері, у сфері управління державним боргом, гарантованим державою 

боргом та боргом корпоративного сектору та інших. 

Найбільші загрози фінансової безпеки України криються у сфері 

зовнішньої заборгованості, високій вартості банківських кредитів, значному 

рівні доларизації економіки, зростанні тіньового її сектору, зміні податкового 

законодавства, стрімких інфляційних процесах [3]. 

Що ж до правової складової економічної безпеки, то її можна означити 

наявністю таких небезпечних чинників, як нестабільність у правовому регулю-

ванні відносин у сфері економіки, у тому числі фінансової (фіскальної) 

політики держави; недостатньо швидке, а в багатьох випадках і запізніле нор-

мотворче реагування на ринкові зміни як усередині держави, так і за її межами, 

відсутність ефективної програми запобігання економічним і фінансовим кри-

зам; зростання кредитних ризиків; «тінізація» національної економіки; 

переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, 

регіональних інтересів над загальнонаціональними [4]. 

Як стверджував Бригінець О.О., створення масштабного механізму забез-

печення фінансової безпеки держави передбачає насамперед вирішення 

широкого кола питань, які стосуються формулювання критеріїв та принципів 

забезпечення фінансової безпеки, а також визначення пріоритетних національ-

них інтересів у фінансовій системі держави, вживання заходів щодо 

попередження та подолання факторів, які загрожують фінансовій безпеці дер-

жави [5].  

Отже, правове забезпечення фінансової безпеки держави має важливу 

роль для забезпечення національної безпеки в цілому. Оскільки нестабільність і 
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недосконалість правового регулювання у фінансовій сфері є однією з найпоши-

реніших загроз фінансовій безпеці. Недосконале правове регулювання 

податкової сфери призводить до нерівномірного розподілу податкового наван-

таження на суб’єктів господарювання, що зумовлює ухилення від сплати 

податків. Нестабільність правового регулювання інвестиційної сфери призво-

дить до відплив капіталу за кордон. Недосконалість законодавства в цілому дає 

можливість процвітанню тіньової економіки тощо. Тому для того, щоб забезпе-

чити фінансову безпеку держави як складову національної безпеки необхідно, 

перш за все, удосконалити правове регулювання фінансової сфери, щоб не було 

прогалин у даній сфері. Також доволі важливим завданням для налагодження 

роботи фінансової безпеки держави є реформування податкової безпеки держа-

ви. Саме завдяки реалізації ефективної податкової безпеки держави можливо 

досягти спрощення й оптимізації чинної системи оподаткування у державі. Но-

ва стратегія забезпечення фінансової безпеки держави має бути орієнтована на 

розроблення та впровадження заходів стосовно закріплення та розвитку пози-

тивних тенденцій, а також подолання негативних процесів у фінансових 

правовідносинах. Також мають бути визначені мета та перспективи цієї стра-

тегії, способи та засоби, за допомогою яких її можна реалізовувати на практиці. 

Дана політика дозволить забезпечити фінансову безпеку держави. 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80  

3. Грищук Н. В. Cучасний стан фінанчової безпеки України та напрями 

її зміцнення в умовах глобалізації URL: file:///C:/Users/USER/Downloads/Nvmgu

_eim_2016_17_28.pdf. 

file:///C:/Users/USER/Downloads/znpnudps_2012_1_17.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80
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4. Ю. Самойленко, М. Григорчук  Економічна безпека України: правовий 

аспект / Віче. - 2013. - № 13. - Вересень. URL: http://veche.kiev.ua/journal/3838/ 

5.Бригінець О.О. Особливості формування механізму правового забезпе-

чення фінансової безпеки України -

 2016. URL:http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32925/1/06-36-41.pdf 

____________________________________________________________________ 

УДК: 347.26                                                                                       Юридичні науки 

 

СЕРВІТУТИ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ 

 

Бебко О.В., 

магістр 2-го року навчання, спеціальність Право 

факультету права та лінгвістики 

Білоцерківський національний аграрний університет 

м. Біла Церква, Україна 

Речові права, як і будь-яке інше суб’єктивне цивільне право, виникає за 

наявності визначених у законі юридичних фактів. 

Так, основне речове право, право власності відповідно до ч. 1 ст. 328 Ци-

вільного кодексу України набувається на підставах, що не заборонені законом, 

зокрема, із правочинів [1]. Тобто в цій нормі міститься загальне правило набут-

тя абсолютного права – будь-які підстави, не заборонені законом. І це не 

випадково, оскільки законодавець не може заздалегідь передбачити і вичерп-

ним чином визначити всі юридичні факти, в силу яких може набутися право 

власності (первинні і похідні). 

Первинні і похідні способи набуття такого речового права, як право влас-

ності, виокремлювали ще в дореволюційній цивілістиці. Так, спосіб вважався 

первинним, якщо право власності для суб’єкта встановлювалося самостійно, 

незалежно від волі іншої особи, проте підкоряється пануванню нового набувача 

незалежно від прав попереднього власника. Відповідно, у разі похідного спосо-

бу право власності в особі даного суб’єкта встановлюється на підставі прав 

попереднього власника. 

http://veche.kiev.ua/journal/3838/
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32925/1/06-36-41.pdf
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Зазначений поділ має юридичне значення, оскільки при похідному спосо-

бі придбання обсяг права обумовлюється правом колишнього власника, чого 

немає при первинному способі, а похідний викликає необхідність перевірки 

прав усіх колишніх власників, що є зайвим при первинному способі» [2, с. 239]. 

Серед речових прав на чуже майно у ст. 395 ЦК України законодавець на-

зиває: 1) право володіння 2) право користування (сервітут); 3) право користу-

вання земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 4) 

право забудови земельної ділянки (емфітевзис). Цей перелік не є вичерпним. 

«Для представників цивілістичної науки, – слушно зазначає О. В. Дзера, – 

настав час включити в систему речових прав категорії господарського відання 

та оперативного управління, закріплені у Господарського кодексу України, але 

які не знайшли свого відображення в Цивільному кодексі України, на відміну 

від Закону України «Про власність» (втратив чинність), яким притаманні усі 

перераховані ознаки речових прав. Відповідно вони мали би бути передбачені у 

ст. 396 Цивільного кодексу України...» [3, с. 279]. 

Законодавець визначає сервітут як право користування чужим майном (ч. 

1 ст. 401 ЦК). Як різновид сервітуту лісовий сервітут визначається як право на 

обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ді-

лянкою (ст. 23 Лісового кодексу України). Проте в цих дефініціях залишається 

поза увагою речовий характер сервітуту. 

Аналіз глави 32 ЦК України «Право користування чужим майном» свід-

чить, що більшість сервітутів належать до сервітутів земельних. Проте 

законодавець спеціально виокремлює і наявність сервітутів особистих, коли 

сервітут може належати конкретно визначеній особі. Як приклад особистого 

сервітуту можна навести і право довічного проживання в будинку, яке може 

бути надано в силу заповідального відказу. Таким чином, сервітутне право не 

лише надає власнику можливість ефективно використовувати свою річ, а і пе-

редбачає задоволення інтересів, у тому числі і немайнових, будь-яких осіб 

(наприклад, здійснювати право проходу через чужу земельну ділянку). 
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Цивілістична наука намагається висвітлювати проблеми розвитку серві-

тутів. Наукову дефініцією сервітуту ми можемо знайти ще в працях дореволю-

ційних учених. Так, В. І. Сінайський зазначав, що речове право може бути 

двояким: позитивним і негативним. Позитивне користування передбачає вплив 

суб’єкта сервітуту на чужу річ, негативне – заборону власнику щось робити з 

річчю (наприклад, не забудовувати краєвид сусіда) [4, с. 256]. 

На думку В. І. Нагнибіди, для нормативного використання найбільш пра-

вильним є термін «право на чужу річ», а не «обмежене речове право», «суміжне 

речове право» тощо [5, с. 163-164]. 

Зміст сервітуту становлять такі правомочності: 1) особа може користува-

тися чужим майном лише в межах, визначених сервітутом; 2) наявність 

сервітуту на майно не позбавляє власника майна права володіння, користування 

та розпорядження цим майном; 3) специфічність сервітуту полягає в тому, що у 

разі зміни власника відбувається правонаступництво і сервітут зберігає чин-

ність і для нового власника; 4) сервітут не підлягає відчуженню, оскільки він 

встановлюється на користь конкретно визначеної особи; 5) наявність сервітуту 

певним чином обмежує права власника і є своєрідним обтяженням майна, яке 

може певним чином бути компенсоване, якщо сервітут платний; 6) активному 

праву володільця сервітут протистоїть як пасивний обов’язок власника майна – 

не вчиняти певних дій, які перешкоджали б користуванню сервітутом; 7) у разі 

заподіяння шкоди власнику майна володілець сервітуту відшкодовує її відпові-

дно до загальних положень зобов’язального права. 

У ст. 402 Цивільний кодекс України серед способів виникнення сервітут-

ного права законодавець наводить: договір; закон; заповіт; рішення суду. 

Література: 

1. Цивільний кодекс України / Верховна Рада України // Голос України. – 

2003 – 12 березня. 

2. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. – Ту-

ла: Автограф, 2001. – 720 с. 
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3. Дзера О. В. Вчення про речові права // Правова доктрина України: у 5 

т. – Х.: Право, 2013, – Т.2 

4. Синайский В. И. Русское гражданское право / В. И. Синайский. – М.: 

Статут, 2002. – 638 с. 

5. Нагнибіда В. І. Речові права на чуже майно: досвід правового регулю-

вання зарубіжних країн: монографія / В. І. Нагнибіда. – К.: НДІПрПіП НАПрН 

України. – 182 с. 

____________________________________________________________________ 

Юридичні науки 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ 

НAЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Біліченко Валерій Віталійович  

полковник поліції  

старший викладач кафедри 

 тактико-спеціальної підготовки  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ Україна 

У наш непростий час, коли на сході України триває війна, професія полі-

цейського відіграє важливу роль у житті простих громадян. Від їхньої роботи 

нерідко вимагають професіоналізму у різних екстремальних ситуаціях. Тому 

працівники Національної поліції завжди повинні діяти точно, швидко і ефекти-

вно. Саме тому, актуальність обраної теми полягає у вивченні правильного 

застосування вогнепальної зброї працівником поліції. 

 Поліцейський, людина службова, тому, згідно Закон України «Про Наці-

ональну поліцію» [1], вона володіє та зобов'язана носити при собі вогнепальну 

зброю. Вогнепальна зброя є забезпеченням публічної безпеки і порядку охоро-

ни прав і свобод людини. Перш, ніж застосовувати вогнепальну зброю, праців-

ник правоохоронних органів повинен вдосконалено знати законодавчу базу. 

 Вогнепальна зброя закріплюється за поліцейським, який склав Присягу на 

вірність Українському народові, завершив навчання у закладі (установі) та/або 
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пройшов первинну професійну підготовку і направлений для подальшого про-

ходження служби, а також склав заліки із знання матеріальної частини зброї, 

порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею, вико-

нав норматив з вогневої підготовки та вправу зі стрільби. Вогнепальна зброя та 

боєприпаси до неї видаються поліцейському під його особисту відповідаль-

ність, який зобов’язаний берегти і підтримувати в належному стані передану 

йому в користування вогнепальну зброю (боєприпаси) та обачливо поводитися 

з нею (ними) відповідно до вимог Інструкції [2]: 

У однострої необхідно пістолет носити в кобурі з пістолетним ремінцем 

на надійно застебнутому поясному ремені, при цьому кобура повинна знаходи-

тися спереду, з лівого або правого боку; автомат носити на автоматному ремені 

в положенні «на плечі», «на грудях», «на ремні», «за спиною». 

У цивільному одязі зброю необхідно носити на спеціальному споряджен-

ні з дотриманням заходів запобігання її випаданню або витягуванню іншими 

особами. 

Велика роль у навчанні стрільбі з бойової зброї належить вищим  навча-

льним закладам МВС України. Вони покликані не тільки дати певний обсяг 

знань курсанту майбутньому офіцеру поліції, але й навчити його мислити твор-

чо, нестандартно, приймати швидкі та правильні рішення, часом у складних, 

екстремальних ситуаціях. Вміти, у випадку необхідності, застосовувати заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. За час навчання у 

вищому закладі освіти курсанти повинні отримати міцні навички та вміння вог-

невої підготовки, які їм доведеться постійно вдосконалювати при проходженні 

служби. Особливість вогневої підготовки визначається тим, що необхідно мак-

симально ефективно використовувати навчальний час та матеріально- технічну 

базу. Формування професійних знань, навичок та вмінь співробітників ОВС 

неможливе без застосування сучасних форм та методів навчання, використання 

новітніх педагогічних технологій і т.п [3]. 

Отже, використання поліцейськими вогнепальної зброї є найбільш суво-

рим заходом примусу.  Тому застосовувати вогнепальну зброю поліцейський 
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уповноважений тільки з метою завдання особі такої шкоди, яка є необхідною і 

достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення 

збройного нападу і коли вплинути на людину неможливо іншими засобами. 

Література: 

1. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII            

[Офіційний сайт Верховної Ради України - Електронний ресурс].- Режим до-

ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

2. Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс: 

Офіційний сайт Верховної Ради України]. Режим доступу: http://zakon3.ra-

da.gov.ua/laws/show/580-19/page2 

3. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. –    

Харків: Вид-во НУВС, 2002. – 336 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК  Юридичні науки 

 

СУТНІСТЬ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ  

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Бордюжа В.В., 

студентка Інституту державного управління  

Чорноморського національного  університету  

імені  Петра Могили 

 м. Миколаїв, Україна 

В основу розбудови української державності Конституцією України пок-

ладена концепція демократичної, соціальної, правової держави, що відповідає 

вимогам сучасної теорії і практики конституціоналізму [1]. Однак проголошен-

ням соціального статусу України законодавець не стільки констатував реальний 

стан держави, скільки висловив прагнення і створив конституційні передумови 

для подальшої її реалізації.  

Євроінтеграційні настрої, глобалізаційні процеси та внутрішня неузго-

джена політика держави призводять до виникнення соціально-політичних 
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протиріч, наростання конфліктів, соціальної напруги у суспільстві. Головним 

питанням у таких протиріч залишається необхідність державного управління із 

використанням ефективних механізмів, зокрема соціального діалогу. 

У вирішенні гострих соціально-політичних протиріч та конфліктів у літе-

ратурі виділяють два протилежних між собою підходи, а саме: 

– це конфронтаційний шлях, суть якого полягає в твердженні проте, що 

протилежні інтереси соціальних груп настільки суперечливі, що повне вирі-

шення протиріч відбувається шляхом соціальної ліквідації опонента; 

– це цивілізаційний шлях, суть якого полягає у співробітництві  між різ-

ними соціальними групами та державою. У межах цього підходу визначається, 

що протиріччя не бувають абсолютними, завжди існують можливості узго-

дження інтересів та досягнення потенційної згоди. Саме в рамках другого 

підходу можливо розглядати соціальний діалог як легітимну форму вирішення 

соціально-політичних протиріч [2, с. 7]. 

Державне управління є необхідним явищем у суспільному житті кожної 

країни. Проте, така діяльність може супроводжуватися управлінськими кризами 

в економічній, соціальній і політичній сферах, що складають умови для інсти-

туціоналізації соціального діалогу, заснованого на рівноправній участі його 

сторін. 

Сьогодні, на фоні розвитку демократії та громадянського суспільства, пе-

ред владою на будь-якому рівні управління стоїть невідкладне завдання – 

об’єктивно розглядати плідність взаємодії державної влади з народом, заради 

якого і повинна здійснюватися влада. В інакшому випадку влада може показати 

свою повну нездатність служити інтересам людей. Адже влада як і будь-яка си-

стема, є стійкою лише при збереженні здатності адаптуватися до постійно 

змінюваних умов. Динамічні зміни потреб і переваг людей є сигналом до зміни 

роботи системи державної влади та стилю державного управління.  

Характерною особливістю державного управління в аспекті соціального 

діалогу є здатності працювати з людьми і для людей. Отже, вважаємо, що соці-
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альний діалог є необхідним та досить ефективним легітимним механізмом уре-

гулювання суспільно-політичних та трудових протиріч.  

Автор наукової роботи «Соціальний діалог як інститут державного 

управління» О. М. Петроє переконана, що нова модель державного управління, 

заснована на соціальному діалозі між органами державної влади, органами міс-

цевого самоврядування, організаціями роботодавців і профспілок є перевіреним 

інструментом дієвої політики сучасних правових демократичних держав, які 

розвивають національну соціально орієнтовану ринкову економіку, спрямовану 

на реальне забезпечення прав людини та підвищення ефективності соціально-

економічних відносин [3, с. 24]. 

У державному управління соціальний діалог сприяє налагодженню спів-

праці в усіх сферах суспільства, ініціює впровадження ефективних реформ 

завдяки пошуку консенсусу між різними суб’єктами, забезпечує прозорість, ві-

дкритість та взаємну відповідальність їх учасників. 

Досить цікавим та вдалим є твердження науковця В. Давиденко про те, 

що соціальність держави не в «гіперсоціальному» бюджеті, а в соціальному ді-

алозі, здатному вплинути на формування соціально орієнтованої економіки 

(високої ціни людської праці та умов зайнятості). Саме від цього, а не від роз-

мірів тимчасових соціальних виплат і допомоги, залежить, будуть громадяни 

бідними чи забезпеченими [4, с.388]. Отже, це твердження підкреслює важли-

вість соціального діалогу для забезпечення загального добробуту. 

Виникнення і розвиток соціального діалогу пов’язані із необхідністю по-

годження та забезпечення балансу інтересів найманих робітників, підприємців і 

влади на користь економіки та усього суспільства зокрема. 

У європейських системах державного управління, де він запроваджений, 

соціальний діалог зарекомендував себе як дієвий механізм, став прогресивною 

частиною загальної стратегії, яка забезпечила конкурентоспроможну політику 

Європи у стосунках з основними партнерами Європи. Можемо однозначно кон-

статувати про дієвість використання змісту соціального діалогу для 

врегулювання суспільних та державних інтересів. Проте чимало країн, в тому 
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числі Україна, які унормовують соціальний діалог у діюче законодавство не 

очікують бажаного результату. Причини як правило зумовлені тим, що суб’єкти 

державного управління не враховують всі аспекти системи соціального діалогу 

та є неготовими прийняти сутність цього механізму.  

Вважаємо, що головна умова функціонування соціального діалогу – це 

активне співробітництво працівників, роботодавців та органів державної влади, 

законодавче та інституційне забезпечення соціального діалогу. Він відіграє ва-

жливу роль у досягненні соціальної злагоди, соціальної та політичної 

стабільності у суспільстві.  

Проаналізувавши наукову літературу було з’ясовано, що застосування 

соціального діалогу як ефективного механізму сприяє:  

– забезпечення кращих умов життя та праці більшої соціальної справед-

ливості та підвищення ефективності управління в багатьох сферах; 

– формування більш продуктивних та ефективних підприємств і галузей, 

а також більш справедливої і ефективної економіки;  

– забезпечення гендерної рівності у сфері праці;  

– формування стабільного і справедливого суспільства;  

– досягнення соціального консенсусу/ компромісу між заінтересованими 

сторонами в суспільстві;  

– сприяння гнучкості ринку праці;  

– забезпечення демократизації соціально-економічних відносин; 

– забезпечення кращих умов життя та праці і більшої соціальної справед-

ливості та підвищення ефективності управління в багатьох сферах;  

– формування більш продуктивних та ефективних підприємств і галузей, 

а також більш справедливої і ефективної економіки;  

– забезпечення гендерної рівності у сфері праці; формування стабільного 

і справедливого суспільства;  

– досягнення соціального консенсусу/компромісу між зацікавленими сто-

ронами в суспільстві;  

– гнучкості ринку праці;  



18 
 

– забезпечення демократизації соціально-економічних відносин [3, с. 24]. 

Сутність соціального діалогу можна простежити через його різноманітні 

функції.  

Головними функціями соціального діалогу в європейському просторі 

мoжна вважати: 

1) сприяння порозумінню між партнерами; 

2) досягнення і зміцнення консенсусу в суспільстві; 

3) збільшення кількості залучених соціальних суб’єктів [5, с. 116]. 

Сутність соціального діалогу досліджують багато науковців у різних 

окремих сферах життєдіяльності, наприклад: політика, державне управління, 

правові взаємовідносини тощо. Аналіз наукової літератури показав достатньо 

різнобічні визначення цього поняття та висвітлення сутності даного явища. 

Вважаємо, що різносторонні наукові доведення є виправданим і таким, що ма-

ють місце на існування. У сутності соціального діалогу незважаючи із якої 

точки зору її досліджувати кінцевим результатом є спільна мета такого проце-

су, а саме досягнення соціального миру (злагоди) всіх суб’єктів відносин.  

Соціальний діалог створює умови розбудови соціальної держави та забез-

печує гарантії тривалого економічного зростання суспільства у сучасному 

глобалізованому світі. 

Науковець Н. А. Громадська досліджуючи роль соціального діалогу в со-

ціальній політиці держави вважає, що соціальний діалог являє собою процес, 

що включає всі типи переговорів, консультацій та обміну інформацією між ро-

ботодавцями, працівниками й державою, спрямований на успішне вирішення 

питань соціально-економічної політики. Автор вважає, що соціальний діалог є 

не лише важливим інститутом соціально-трудових відносин та інструментом 

соціальної політики, а й політичним інститутом, який сприяє реалізації полі-

тичної участі соціальних груп [2, с. 5]. 

У свою чергу науковець Ю. Маршавін визначає сутність соціального діа-

логу в контексті розвитку ринку праці. На його думку соціальний діалог – це 

своєрідний форум, де узгоджуються позиції роботодавців і трудящих щодо со-
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ціально-економічних проблем [6, c. 82]. Дослідник зазначає, що соціальний діа-

лог на ринку праці допомагає збалансувати інтереси сторін шляхом переговорів 

і пошуку компромісів. 

Дотримуємося думки, що соціальний діалог – це узгодження інтересів со-

ціальних партнерів та базується на інформуванні кожної зі сторін про свої 

наміри та можливості, на ретельному відборі аналітичної інформації, наданої 

експертами незалежних партнерів, а також на мотивації своїх позицій, доводів, 

очікувань. 

Сутність соціального діалогу відповідає цілям, завданням і функціям  

державного управління та займає ключове місце у механізмі узгодження інте-

ресів та протиріч різних соціальних груп. 

Соціальний діалог в системі державного управління є необхідною умо-

вою подолання кризових явищ, стабілізації суспільних відносин і важливим 

елементом забезпечення соціального захисту та сприяння соціальному розвитку 

в Україні. 

Отже, підсумуємо вищезазначене та визначимо головні висновки щодо 

сутності та ролі соціального діалогу в державному управлінні. 

1. Доведено, що система соціального діалогу має великий потенціал для 

удосконалення практики державного управління. Сутність соціального діалогу 

розглядається у кількох аспектах: як засіб, механізм узгодження суперечливих 

соціальних інтересів сторін; та як процес соціальної взаємодії між соціальними 

групами, громадськими об’єднаннями, заснований на принципах довіри, рівно-

правності, взаємної відповідальності, вирішення соціальних суперечностей 

цивілізованим шляхом. 

2. З’ясовано, що соціальний діалог в системі державного управління є не-

обхідною умовою подолання кризових явищ, стабілізації суспільних відносин, є 

необхідним та досить ефективним легітимним механізмом урегулювання суспі-

льно-політичних протиріч. Така модель державного управління, що заснована 

на соціальному діалозі є перевіреним інструментом дієвої політики сучасних 

правових демократичних держав. 
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3. У державному управління соціальний діалог відіграє важливу та бага-

тогранну роль у досягненні соціальної злагоди, соціальної та політичної 

стабільності у суспільстві. Адже він сприяє налагодженню співпраці в усіх сфе-

рах суспільства, ініціює впровадження ефективних реформ завдяки пошуку 

консенсусу між різними суб’єктами, забезпечує прозорість, відкритість та взає-

мну відповідальність їх учасників. 
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Захист прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності завжди був 

визначальним для існування права та інтересу відповідної особи в цілому, їх 

гарантування з боку держави та дотримання з боку суспільства.Ст.20 Господар-

ського Кодексу України закріпила  за кожним суб’єктом господарювання право 

на захист своїх прав та інтересів шляхами, які передбачені в законодавстві.  

Чимало науковців розглядали питання захисту прав суб’єктів господарсь-

кої діяльності, але найбільшу увагу було звернено на здійснення захисту прав 

суб’єктів господарської діяльності у юрисдикційній формі. Однак відповідна 

фoрма захисту не завжди здатна забезпечити повне врегулювання господарсь-

кого конфлікту та спору, а отже і остаточний захист суб’єкта господарювання 

[5, c.76].  

Такі обставини зумовлюють необхідність приділення уваги іншим формам 

захисту, способи яких є більш вільними, але достатньо ефективними, Самозахист 

же, як вид позасудового захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, 

об’єднує в собі такі ефективні способи захисту, що являють собою сукупність 

юрисдикційних та неюрисдикційних порядків. Тому є актуальним дослідження 

питання самозахисту прав суб’єктів господарської діяльності як неюрисдикцій-

ної форми захисту, яка полягає в діях громадян і організацій, що здійснюються 

ними самостійно, без звернення до державних та інших компетентних органів. 

Інститут самозахисту є відносно новим для українського господарського 

права. У зв’язку з цим,  у позиціях різних вчених є безліч розбіжностей щодо 
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аспектів самозахисту а також труднощі у застосуванні відповідних норм. Зали-

шаються дискусійними питання, що стосуються правової природи права на 

самозахист, суб’єктів, об’єктів самозахисту, підстав виникнення та умов право-

мірності застосування способів самозахисту.  

Чинним законодавством, науковими дослідженнями не передбачено ви-

черпного переліку способів самозахисту прав та інтересів. Існує суперечність 

стосовно самозахисту між нормами  ст. 55 Конституції України, ст. 19 Цивіль-

ного кодексу України, ст. 20 Господарського кодексу України. Проте у 

жодному з цих нормативно-правових актів визначення поняття самозахисту 

немає.  Також ані чинним законодавством ані науковими дослідженнями не пе-

редбачено вичерпного переліку способів самозахисту прав та інтересів 

суб’єктів господарювання. 

Найбільш вдало описує поняття самозахисту І.В. Солод. Він вказує, що 

самозахист суб’єктом господарювання своїх прав та інтересів можна передба-

чити як застосування суб’єктом господарювання спрямованих на забезпечення 

дотримання прав та законних інтересів суб’єкта господарювання будь-яких 

способів, засобів, мір та заходів, прямо передбачених чи не заборонених зако-

ном та таких, що не суперечать усталеній судовій практиці, моральним засадам 

суспільства та правилам ділового обороту, або утримання від застосування та-

ких [6, с. 381].  

Надання переваги інституту самозахисту  випливає із того, що, сучасні 

реалії суспільного життя пов’язують ефективність механізму правового захис-

ту, з його оперативністю. Самозахист володіє рядом переваг порівняно з 

іншими способами захисту.  Головна з яких проявляється у тому , він застосо-

вується тоді, коли допомога з боку держави може з'явитися занадто 

пізно. Застосовуючи самозахист суб’єкт господарювання, права якого порушені 

або можуть бути такими, здійснює оперативний вплив на порушника, викорис-

товує менш витратні заходи, реалізовує можливість  самостійно планувати і 

безпосередньо контролювати хід правозахисних заходів. Потерпіла особа в ста-
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ні в найкоротші терміни самостійно вирішити своїми діями проблему, що скла-

лася, не напружуючись довгим ходінням по різних інстанціях [1, с. 11].  

У науковій літературі знайшла своє вираження думка, що самозахист 

суб’єкта господарювання може здійснюватися не лише через активні дії. Зок-

рема, самозахистом є також утримання від дій і створення умов для реалізації 

інших видів захисту третіми особами. Наприклад, Ю. М. Крупка зазначає мож-

ливість здійснення самозахисту у формі як активної дії (вжиття яких-небудь 

заходів безпосередньо суб’єктом господарської діяльності або вимога дотри-

мання чи здійснення певного роду дій іншою стороною), так і бездіяльності 

(невиконання незаконної вимоги посадової особи тощо [4, с. 69]. 

О.П. Сергєєв до способів самозахисту відносить, зокрема, дії особи в 

стaні необхідності оборони і крайньої необхідності, а також застосування до 

порушника оперативних санкцій, наприклад відмову від вчинення певних дій в 

інтересах невиправного контрагента (відмову від оплати, відмову від передання 

речі тощо), доручення виконання роботи, невиконаної боржником, іншій особі 

за рахунок боржника та деякі інші дії [3, с. 270]. Проте питання про віднесення 

оперативно-господарських санкцій до способів самозахисту на даний час є дис-

кусійним.  

Неможливо оминути питання стосовно обґрунтування умов правомірнос-

ті такого захисту.  У законодавстві України такі умови відображення не 

знайшли свого відбиття. Найбільш вдалим, як нам видається, є перелік умов 

правомірності самозахисту, запропонований М. Брагінським. На його думку, 

для правомірного самозахисту досить дотримання таких умов: особа, яка само-

стійно захищає своє право, є безперечним його власником; обраний особою 

спосіб самозахисту повинен бути співрозмірним з порушенням [2, с. 340].  

Через таку невизначеність в законодавстві суб’єктам , реалізовуючи право 

на самозахист, варто задумаються чи використовувати саме цей спосіб захисту. 

Адже відсутність нормативного закріплення умов правомірності та меж даного 

права в кінцевому результаті може спричинити те, що потерпілі стануть право-

порушниками.  
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Також ні у науці ні в законодавстві України не приділено питанню новіт-

ніх засобів самозахисту, до яких можна віднести ескроу, лобіювання, 

розголошення фактів порушення через засоби масової інформації, самозахист 

через учасника – юридичну особу чи міжнародну організацію, тиск на контра-

гентів через передбачені законодавством заходи впливу та інші. 

Підсумовуючи вище зазначене, варто сказати, що самозахист у господар-

ському праві  – це застосування суб’єктом господарювання будь-яких способів 

та засобів прямо передбачених чи не заборонених законом, які спрямованих на 

забезпечення дотримання прав та законних інтересів, без втручання відповід-

них державних та інших органів.  

Суб’єкти господарювання повинні активно боротися із порушеннями 

зaкону та захищати свої права. Саме самозахист володіє рядом переваг перед 

іншими юрисдикційними способами захисту. Однак законодавство України є 

досить недосконалим щодо цього питання.  Тому варто нормативно закріпити 

поняття та засоби самозахисту суб’єктом господарювання своїх прав та 

iнтересів. 
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На сьогодні в Україні існує досить складна система отримання дозволу 

для суб’єктів господарювання, що сприяє затягуванню процесу здійснення тих 

чи інших дій, як наприклад створення власного бізнесу, тобто юридичної особи. 

Крім того, спірні ситуації часто виникають в процесі діяльності, і мають бути 

підтвердженні сертифікатом, дозволом, висновком органів державної влади чи 

місцевого самоврядування, що потребує досить багато часу. Для полегшення 

введення діяльності суб’єктом господарювання законодавець запровадив прин-

цип мовчазної згоди. 

Перш ніж перейти до аналізу зазначеного принципу, варто звернути увагу 

на його правове регулювання. Дане питання регламентується Законом України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. та 

листом Державної регуляторної служби України від 07.07.2015. На підставі за-

значених актів встановлено, що суб’єкт господарювання має право здійснювати 

певні дії у своїй господарській діяльності без отримання документів дозвільно-

го характеру, якщо дозвільним органом не було направлено документу або 

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1030%3A180515-14&catid=124%3A4-0515&Itemid=146&lang=en
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1030%3A180515-14&catid=124%3A4-0515&Itemid=146&lang=en
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відмови у його видачі. Головною умовою застосування цього принципу є по-

дання суб’єктом господарювання необхідних документів та заяви в установле-

установленому законом порядку. У 2010 р. до даного нормативно-правового 

акту були внесені зміни, відповідно до яких принцип мовчазної згоди може за-

стосовуватись лише після закінчення 21-денного строку після подачі всіх 

необхідних документів до дозвільного органу. Варто зазначити, що до 2010 р. 

зазначений строк становив 10 днів[1]. 

При дослідженні питання мовчазної згоди велику роль відіграє рішення 

Вищого адміністративного суду України у справі № К/800/33972/17 від 

12.12.2017 р., відповідно до якого повноваження дозвільного органу, як дискре-

ційні, може виконувати суд. Підтвердженням у даній справі виступає 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 від 11.03.1980 р., згід-

но якої дискреційними є повноваження адміністративного органу прийняти 

рішення з свободою розсуду, обираючи з декількох рішень найбільш сприятли-

ве для   конкретного випадку[2]. На нашу думку, дана позиція суду є 

обґрунтованою та може мати місце, адже здійснення іншими органами дискре-

ційних повноважень щодо видання дозволів суб’єктам господарювання значно 

пришвидшить процес видачі даних актів, зменшить черги до отримання дозво-

лів та  розвантажить апарат дозвільних органів.  

Заслуговує на увагу рішення Європейського Суду з прав людини у справі 

«Волохи проти України» від 02.11.2006 р., в якому Суд зазначив    «... надання 

правової дискреції органам виконавчої влади у вигляді необмежених повнова-

жень було б несумісним із принципом верховенства права»[3]. Хоча у 

вітчизняному законодавстві прикладом, що суперечить зазначеним норматив-

но-правовим актам, може слугувати постанова Верховного Суду України у 

справі № 800/323/1 від 14.03.2017 р., у якій йдеться про неможливість суду ви-

конувати дискреційні повноваження будь-якого органу[4]. Вважаємо, що 

дискреційні повноваження, надані компетентним органам, а також порядок їх 

здійснення мають бути чітко окреслені нормами національного законодавства 

для запобігання зловживанню владою та свавільного втручання у справи інших 
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органів, а також усунення розбіжностей у законодавстві України. 

На нашу думку, принцип мовчазної згоди потребує  удосконалення, що 

дасть змогу полегшити процедуру одержання дозволу для суб’єкта господарю-

вання. На сьогодні принцип мовчазної згоди не поширюється на державні та 

комунальні підприємства при здійсненні ними своїх повноважень щодо видачі 

дозвільних документів. Вважаємо, що названі підприємства мають здійснювати 

свою діяльність в межах Закону України «Про дозвільну систему у сфері госпо-

дарської діяльності». Як наслідок принцип мовчазної згоди може бути 

застосований суб’єктом господарювання при неодержанні ним дозвільного до-

кументу або відмови на нього.  

Крім того, суб’єктам господарювання варто звертати увагу на перелік до-

кументів, які вони повинні подавати одночасно із заявою на отримання 

дозвільного документа. У такому разі вони будуть впевнені, що подали всі не-

обхідні документи, які є чинними та відповідають вимогам. Якщо дозвільний 

орган направить відмову на отримання акту, навіть із простроченням терміну, 

заявник зможе оскаржити дану відмову на підставі її неправомірності. Але він 

буде мати змогу забезпечити себе доказами того, що відмова є дійсно незакон-

ною, а документи були підготовлені та направлені до компетентного органу 

належним чином. Тоді позивач може посилатись на порушення процедури ви-

дачі дозволу, а саме пропуск строків видачі дозволу. У випадку оформлення 

документів та заяви невідповідно до закону, принцип мовчазної згоди застосо-

вуватись не може. 

Як висновок, слід зауважити, що принцип мовчазної згоди значно полег-

шив діяльність суб’єктів господарювання, адже останні не повинні довго чекати 

на видачу дозвільним органом потрібного акту або відмови на його видачу. Да-

не питання врегульовано на міжнародному та національному рівнях, але тим не 

менш має свої недоліки. Одним із способів удосконалення принципу мовчазної 

згоди є усунення прогалин та розбіжностей у законодавстві, що встановлюють 

суперечності між чинними нормативно-правовими актами. Крім того, позитив-

ний вплив буде мати впровадження права державних та комунальних 
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підприємств видавати дозвільні документи. Отже, сьогодні В Україні принцип 

мовчазної згоди є досить ефективним та актуальним. 
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Соціальний захист — це комплекс організаційно-правових та економіч-

них заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в 

конкретних економічних умовах. 

У Хартії основних прав трудящих Співтовариств (Європейський Союз, 

1989 р.) у ст. 10 право на соціальний захист сформульовано так: "Відповідно до 
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національних нормативних положень кожний працівник в країнах ЄС має право 

на достатній соціальний захист і залежно від свого статусу і розміру підприємс-

тва, на якому він працює, користується відповідними соціальними благами. 

Особи, які не можуть увійти або знову вступити на ринок праці і не мають за-

собів до існування, повинні отримувати достатню соціальну допомогу з 

врахуванням особистих обставин".[1 c.6] 

Конституція України визначає, що громадяни мають право на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення у разі втрати працездатності, безро-

біття та інших випадках.[2] 

У світовій практиці визначилися два підходи щодо вирішення проблем 

соціального захисту. 

У розвинених країнах панує позитивний підхід, тобто підкреслюється 

нeобхідність соціального захисту і розробляються відповідні механізми дії. 

В Україні категорія "соціальний захист" почала широко вживатися тільки 

на стані переходу до ринку, хоча у тій чи іншій формі соціальний захист завжди 

був притаманний суспільству. 

У широкому розумінні соціальний захист становить зміст соціальної фун-

кції держави і є системою економічних, юридичних, організаційних заходів 

щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина в державі. 

У вузькому сенсі розуміння соціального захисту становить власне соціа-

льно-захисну діяльність держави щодо убезпечення населення від негативних 

наслідків соціальних ризиків. 

Термін «соціальний захист» найбільшою мірою відповідає сутності дано-

го соціально-правового інституту, хоча термін «соціальне забезпечення» про-

довжує існувати у визначенні права соціального забезпечення як галузі прaва.  

Соціальний захист передбачає як пасивні, так і активні засоби підтримки 

доходів. 

Комплексність соціальних ризиків як підстав для виникнення права на 

соціальний захист зумовлює, в свою чергу, і комплексний характер вказаного 

права. 
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Реалізація цього права передбачає здійснення матеріального забезпечення 

застрахованих осіб та членів їхніх сімей (у певних випадках) при настанні усіх 

страхових випадків за рахунок соціальних страхових фондів. 

Система соціального захисту включає три суб’єкти: державу, юридичних 

осіб і громадян. 

Система соціального захисту грунтується на таких принципах, як всезага-

льність, доступність, різноманітність видів забезпечення, адекватність рівню 

розвитку економіки країни.[3 c.48] 

У системі соціального захисту населення найважливішим елементом є 

соціальне страхування. 

Американська модель соціальної політики — найбільш лібералізований 

варіант, який базується на принципі відокремлення соціального захисту від ві-

льного ринку й обмеженні захисту лише тих, хто не має інших доходів, крім 

соціальних виплат. 

Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Канада) виступає як 

проміжна між лібералізованою американською і соціальне орієнованою швед-

ською та німецькою моделями. 

Модель соціальної політики Української держави має представляти со-

бою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації.  

Література: 

1. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року.  

2. Конституція України (із змінами і доповненнями, внесеними Законом 

України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV) – К. 

3. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечен-

ня: Збірник наукових праць / МОНУ; Хмельницький ун-т управління та права. – 

Хмельницький, 2007. – 209с. – Збірник наукових праць до 80-річчя проф. Р.І. 

Кондратьєвва. 
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Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

Статтею 46 Конституції України передбачено: "Громадяни мають право 

на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, част-

кової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставив, а також у старості та в інших випадках, передба-

чених законом.[1] 

Право громадян на соціальний захист відноситься до конституційних 

сoціально-економічних прав і реалізується через соціальне страхування та соці-

альне забезпечення, право на яке виникає на підставі соціального ризику – 

тобто такої обставини з настанням якої громадяни можуть тимчасово або наза-

вжди втратити засоби до існування, а тому потребують додаткового матеріаль-

ного забезпечення.[2] 

Право на соціальний захист як суб'єктивне право забезпечене певними 

юридичними обов'язками, які покладено на чітко визначених суб'єктів - відпо-

відні державні органи праці та соціального захисту, соціальні фонди, соціальні 

служби, посадові особи. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і 

організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; 

створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними.[3 c.185] 

Однією з причин неефективності соціальної політики є поширення бю-
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джeтної допомоги на більш широке коло домашніх господарств або відсутність 

доступу до неї з боку нужденних. 

В період становлення вітчизняної системи соціального захисту вона ви-

користовувала виключно категорійний підхід з відповідними критеріями: 

приналежність до соціальної групи; визнання заслуг перед державою. 

В СРСР і в перші роки існування України диференціація населення за 

рiвнем добробуту була відносно невисока. У цих умовах використання більш 

простого категорійного підходу стало цілком виправданим.[4 c.5] 

Частка адресно орієнтованих трансфертів у нашій країні як в сімейному 

бюджеті одержувачів, так і в соціальних витратах держави дуже мала.  

На адресні програми (без урахування соціальної доплати до пенсії) на 

зaгальну суму бюджетного фінансування соціальних допомог припадає не бі-

льше 14 %, а в структурі доходів одержувачів вони становлять не більш десятої 

частини.[5 c.73] 

Домінування категоріальних виплат (на них припадає понад 90 % всіх ви-

трат держави на соціальну допомогу), основною з яких є щомісячна грошова 

виплата, у системі соціального захисту населення як і раніше зберігається. 

Процедура доступу громадян до системи соціального захисту населення в 

Україні досить недосконала і потребує оптимізації, першим етапом якої має 

стати обґрунтування критеріїв бідності при наданні заходів державної 

сoціaльної підтримки.  

Суттєвим недоліком чинних адресних програм виступає використання в 

якості єдиного критерію доступу до них порівняння грошових доходів претен-

дента з рівнем прожиткового мінімуму в його регіоні. 

Забезпечення доступу населення до інформаційних ресурсів соціальної 

сфери, в першу чергу до державних інформаційних ресурсів, необхідно розгля-

дати як найбільш соціально значуща напрямок у підтримці соціальної 

справедливості в економіці, що зачіпає інтереси всього суспільства. 

У сфері забезпечення інформаційної відкритості системи соціального 

зaхисту впроваджено ряд інновацій, які здатні істотно підвищити інформова-
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ність населення за умови їх ефективного використання відповідними органами 

влади. 
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Забезпечення належного стану дисципліни та законності серед особового 

складу органів внутрішніх справ потребує систематичного вжиття скоордино-

ваних оперативно-розшукових, організаційних, профілактичних та інших 

заходів з метою виявлення, попередження та припинення злочинних, корупцій-

них та інших протиправних діянь, і в системі Міністерства внутрішніх справ 

України (далі – МВС України) це завдання покладається безпосередньо на 

пiдрозділи внутрішньої безпеки. Питання ефективної протидії підрозділів 
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внyтрішньої безпеки злочинам у сфері службової діяльності має важливе прак-

тичне та наукове значення в умовах розбудови України як правової держави, 

формування й розвитку правоохоронної системи як самостійного складного 

мiжгалузевого утворення та організаційної основи суспільної безпеки. У зв’язку 

з цим потребують врегулювання питання, пов’язані з персоналом, у напрямку 

зміцнення законності та дисципліни [1, с. 258]. 

Окремим теоретичним та практичним проблемам, пов’язаних із забезпе-

ченням дисципліни та законності підрозділами внутрішньої безпеки МВС 

України, були присвячені роботи М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, А.І. Берлача, 

В.С. Венедиктова, І.П. Голосніченка, Н.А. Дубини, Р.А. Калюжного, І.О. Колін-

ко, Л.М. Колодкіна, О.М. Музичука, М.В. Парасюка, В.М. Плішкіна, А.П. 

Сахно, О.Ю. Синявської, А.І. Суббот, В.Д. Сущенка, О.Ю. Чапала, В.І. Щерби-

ни та ін., що стали основою для подальших досліджень у цій сфері.  

Від рівня дотримання законності та дисципліни серед співробітників ор-

ганів внутрішніх справ безпосередньо залежить якість функціонування системи 

правоохоронних органів України щодо захисту, охорони й забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів учасників суспільних відносин; надійність, сталість 

й ефективність діяльності самих співробітників цих органів, служб і підрозді-

лів. Важливість дотримання вимог законності та дисципліни зумовлюється й 

тим, що кожен правоохоронець є державним службовцем, але своїм правовим 

станом він суттєво відрізняється від службовців інших установ та організацій 

[2, с. 198]. Тому особливу увагу слід приділити контролю за дотриманням дис-

ципліни та законності серед співробітників органів внутрішніх справ. 

На думку В.М. Плішкіна, загальними завданнями контролю в системі 

МВС України є наступні: забезпечення неухильного дотримання законності й 

дисципліни в діяльності особового складу контрольованих органів шляхом пе-

ревірки фактичної реалізації ними положень Конституції України, вимог 

чинного законодавства та відомчих нормативних актів; забезпечення наукової 

обґрунтованості прийняття управлінських рішень; забезпечення своєчасності та 

високої якості реалізації управлінських рішень; підвищення виконавської 
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диcциплiни, відповідальності за доручену справу шляхом досягнення відповід-

ності змісту, форми, методів, результатів діяльності підрозділів, що перевіря-

ються, заданим режимам роботи; підвищення загального рівня організаторської 

та службової діяльності, вдосконалення стилю, форм та методів роботи, впро-

вадження наукової організації управлінської праці, найновіших досягнень 

науки і техніки, виявлення позитивного досвіду і його використання в практиці; 

забезпечення правильного добору, розстановки, виховання та навчання кадрів; 

подання практичної допомоги підлеглим апаратам та окремим працівникам в 

усуненні виявлених в їх діяльності недоробок і прорахунків; визначення ефек-

тивності впливу суб’єктів управління на організаторську та службову 

діяльність контролюючого органу [3, с. 515]. 

У питаннях контролю за станом дисципліни та законності серед співробі-

тників органів внутрішніх справ велике значення набуває функціонування 

підрозділів внутрішньої безпеки у відповідних структурах. Підрозділи внутрі-

шньої безпеки посідають керівну роль у забезпеченні дотримання працівниками 

структурного підрозділу: дисципліни; ведення діловодства; правил внутрішньо-

го розпорядку та режиму роботи; вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці; розгляд скарг на дії співробітників структурного підрозділу; оцінка 

рeзультатів роботи, ділових якостей співробітників при виконанні покладених 

завдань; внесення пропозицій керівництву щодо вдосконалення роботи струк-

турного підрозділу, організаційної структури та зміцнення кадрового пoтенціа-

лу; внесення пропозицій щодо вжиття заходів до порушників трудової 

дисципліни [4, с. 72]. 

Так, листом Національної поліції України від 06.03.2017 р. зобов’язано 

структурні підрозділи апарату, територіальних органів, міжрегіональних тери-

торіальних органів та державних установ Національної поліції України 

забезпечити додатковий контроль за зверненнями, які надходять поштовим, 

тeлефонним та електронним зв’язком щодо порушень поліцейськими антико-

рупційного законодавства, у тому числі анонімними зверненнями і зверненнями 
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від працівників поліції. За результатами звітування до органів та підрозділів в 

областях надійшло майже 1 400 звернень громадян. 

Упродовж 2017 року до підрозділів внутрішньої безпеки поліції надійшло 

майже 2350 звернень громадян. За звітний період розпочато 1034 кримінальних 

провадження за фактами протиправних дій з боку працівників поліції, у т.ч.: ст. 

364 Кримінального кодексу України (далі – КК України) – 41; ст. 368 КК Укра-

їни – 270; ст. 369 КК України – 9; ст. 369-2 КК України – 11. Уповноваженими 

органами за результатами досудового розслідування 354 правоохоронцям пові-

домлено про підозру, у т.ч. за вчинення кримінальних правопорушень, 

передбачених: ст. 368 КК України – 131; ст. 369 КК України – 4; ст. 369-2 КК 

України – 48. 

Уповноваженими органами за матеріалами підрозділів внутрішньої 

бeзпеки складено 148 адміністративних протоколів про порушення антикоруп-

ційного законодавства: ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні право-

порушення (далі – КупАП) – 2; ст. 172-5 КУпАП – 2; ст. 172-6 КУпАП – 133; ст. 

172-7 КУпАП – 4; ст. 172-8 КУпАП – 6; ст. 172-9 КУпАП – 1. За результатами 

розгляду в судах вказаних адміністративних протоколів 56 правоохоронця ви-

знано винними та притягнуто до адміністративної відповідальності [5]. 

У відомчих нормативних актах з питань дисципліни та законності визна-

чено основні причини й умови, які сприяють порушенню особовим складом 

органів внутрішніх справ даних вимог. Це, зокрема: незадовільна організація 

праці в підрозділах; низька оперативна обізнаність підрозділів внутрішньої без-

пеки про діяльність і поведінку співробітників на службі та в побуті, коло 

їхнього оточення, інтереси, матеріальний стан тощо; неналежна перевірка та 

реагування на наявну негативну інформацію відносно співробітників органів 

внутрішніх справ; неякісне вивчення кандидатів на службу, ігнорування вимог 

наказів керівних апаратів, якими регламентований порядок організації 

пeревiрки та збору інформації щодо їхніх морально-ділових якостей та психо-

фізіологічних особливостей; відсутність контролю безпосередніх керівників за 

поведінкою підлеглих, їхня необізнаність про умови життя та потреби особово-
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го складу; невчасне та формальне проведення атестацій і спеціальних перевірок 

особового складу; неналежне виконання рішень колегії, вимог наказів і вказівок 

з питань зміцнення дисципліни й законності в діяльності органів внутрішніх 

справ [4, с. 73]. 

Беручи до уваги законодавчі визначення та теоретичні положення щодо 

завдань контролю, О.М. Музичук для забезпечення дисципліни та законності 

підрозділами внутрішньої безпеки МВС України, пропонує до завдань контро-

лю віднести такі:  

1. перевірку та аналіз стану дотримання органами внутрішніх справ та їх 

працівниками чинного законодавства та виконавської дисципліни; 

2. встановлення фактичного стану, якості та ефективності виконання пок-

ладених на них завдань, функцій та обов’язків, реалізації наданих прав; 

3. сприяння виконанню покладених на них завдань, функцій та обов’язків, 

реалізації наданих прав; 

4. спостереження за дотриманням у органах внутрішніх справ прав, 

свoбод і законних інтересів їх персоналу, рівнем їх соціального забезпечення; 

5. попередження, виявлення та припинення правопорушень серед їх пра-

цівників, встановлення передумов щодо притягнення винних до відповідаль-

ності згідно з повноваженнями суб’єкта контролю; 

7. своєчасне, повне і об’єктивне інформування населення про діяльність 

органів внутрішніх справ, вивчення громадської думки про роботу правоохо-

ронних органів; 

8. визначення та оцінка ефективності стилю і методів роботи органів вну-

трішніх справ усіх рівнів та їх персоналу; 

9. виявлення позитивного досвіду і його використання в практиці; подан-

ня практичної допомоги підлеглим апаратам та окремим працівникам в 

усуненні виявлених в їх діяльності недоліків;  

10. відновлення порушених прав учасників суспільних відносин шляхом 

відміни дії незаконного правового акту підконтрольного об’єкта, відсторонення 

його від виконання посадових обов’язків тощо [6, с. 52-53].  
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На підставі викладеного, А.І. Суббот наводить такі способи вдосконален-

ня роботи підрозділів внутрішньої безпеки МВС України: поліпшення 

психологічного відбору кандидатів на службу, розробка професіограм і доклад-

ніших характеристик особистості; вдосконалення методик визначення 

профпридатності; вдосконалення системи спецперевірок щодо кандидата на 

службу; регулярне проведення нарад з питань дотримання дисципліни праців-

никами структурних підрозділів; аналіз особистих справ осіб, які вчинили 

порушення дисципліни та законності; карт вивчення особистості співробітни-

ків; аналіз матеріалів кримінальних справ, матеріалів судової практики, що 

дасть можливість вивчити причини і умови вчинення порушень дисципліни в 

системі правоохоронних органів України та надалі здійснювати їх профілакти-

ку. Таким чином, можна помітити, що стан виконання правоохоронцями вимог 

дисципліни та законності прямо залежить від цілої низки чинників. Очевидно, 

що дисципліна багато в чому залежить від морально-ділових якостей працівни-

ка, його виховання, ставлення до праці, самого себе. Та беззаперечним є той 

факт, що на дисциплінованість впливають професійні та ділові якості працівни-

ка. Чим вища культура праці, тим вища, за рівних умов, готовність виконати 

поставлені завдання в будь-яких умовах і обставинах. Добре організована праця 

впливає на моральну атмосферу колективу, розвиток соціальної та естетичної 

культури, а найголовніше – сприяє організованості, дисциплінованості особо-

вого складу, та є запорукою забезпечення особистої безпеки правоохоронців [2, 

с. 200-201]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що незважаючи на наявність роз-

галуженої системи правового та організаційного забезпечення протидії 

службовим зловживанням, корупційним та іншим правопорушенням працівни-

ками органів внутрішніх справ, їх рівень залишається достатньо високим. Тому 

наразі набуває актуальності проблема удосконалення діяльності підрозділів 

внутрішньої безпеки МВС України у сфері забезпечення дисципліни та закон-

ності серед працівників органів внутрішніх справ, а також пошук нових форм 

здійснення профілактики та попередження правопорушень в цій сфері.  
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Забезпечення розбудови в Україні демократичної, правової держави зале-

жить, в першу чергу, від належного виконання своїх функцій державними 
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органами. Важливу роль виконує Міністерство внутрішніх справ України (далі 

– МВС України), яке здійснює свою діяльність у напружених умовах, які обу-

мовлені бурхливими внутрішніми соціально-політичними процесами. Триває 

приведення законів України у відповідність до світових стандартів, відповідно 

переглядаються і відомчі нормативно-правові акти МВС України. У даний час 

основна увага приділяється реформуванню «зовнішньої» діяльності органів 

внутрішніх справ (пов’язаної з виконанням основних функцій, таких як охорона 

правопорядку та боротьба зі злочинністю), яка, безперечно, є пріоритетною. 

Але ефективна зовнішня діяльність не можлива за відсутності бездоганної вну-

трішньої, яка має забезпечувати безперебійне функціонування системи [1, 3]. 

У зв’язку із реформуванням системи органів внутрішніх справ та врахо-

вуючи існуючі проблемні питання практики діяльності підрозділів внутрішньої 

безпеки, у розрізі їх компетенції та основних функцій в системі Національної 

поліції було удосконалено організаційно-штатну структуру підрозділів внутрі-

шньої безпеки [2]. 

У сучасній теорії оперативно-розшукової діяльності питання організації 

діяльності підрозділів внутрішньої безпеки досліджували такі вітчизняні вчені, 

як В.С. Безрутченко, B.Є. Боднар, О.О. Дульський, І.О. Колінко, Р.Я. Лунга, 

О.В. Мельковський, Д.Й. Никифорчук, С.І. Пічкуренко, М.А. Погорецький, 

С.В. Погорєлов, Є.Б. Приймак, С.О. Сафронов, В.Д. Слободяник та ін. 

Дотримання внутрішньої безпеки в діяльності органів Національної полі-

ції України реалізується шляхом внутрішнього контролю та забезпечення 

власної безпеки органів поліції і полягає у здійсненні комплексу правових, ор-

ганізаційних та практичних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання, 

попередження та припинення фактів порушення поліцейськими, державними 

службовцями та іншими працівниками Національної поліції України вимог за-

конодавства України при виконанні службових обов’язків, фактів 

протиправного перешкоджання службовим особам поліції у виконанні покла-

дених на них завдань та повноважень, а також виявлення та усунення інших 

чинників, які негативно впливають на діяльність поліції [2]. 
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Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 887 

«Про утворення територіального органу Національної поліції» утворено юри-

дичну особу публічного права Департамент внутрішньої безпеки (далі – ДВБ) 

як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції [3]. Департа-

мент та підрозділи внутрішньої безпеки Національної поліції України є 

потужним державним механізмом гарантування, захисту працівників правоохо-

ронних органів від незаконного втручання в професійну діяльність та життя, 

протидії кримінальним правопорушенням і корупційним діянням, які готують 

або вчиняють співробітники органів та підрозділів Національної поліції Украї-

ни. Цей аспект є досить вагомим, адже кардинальне реформування структури 

мало на меті повернення довіри населення до правоохоронних органів, що не-

можливо без зменшення корупційних проявів [2]. 

Правовий статус ДВБ визначено Положенням про Департамент внутріш-

ньої безпеки Національної поліції України, затвердженим наказом 

Національної поліції України від 09.11.2015 р. № 83 (у новій редакції від 

15.04.2017 р. № 361). Відповідно, ДВБ Національної поліції України є міжрегі-

ональним територіальним органом у складі кримінальної поліції Національної 

поліції України, який здійснює свою діяльність у напрямі дотримання внутріш-

ньої безпеки у Національній поліції України [4]. 

ДВБ Національної поліції України згідно із законодавством України здій-

снює оперативно-розшукову діяльність, а також інформаційно-аналітичне 

забезпечення керівництва Національної поліції України та органів державної 

влади про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДВБ. ДВБ під-

порядковується безпосередньо Голові Національної поліції України та 

керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про 

Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про запобі-

гання корупції», Кримінальним процесуальним кодексом України, постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами МВС України та Національної поліції 

України, іншими нормативними актами [2].  
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Положенням також визначено основні завдання ДВБ Національної поліції 

України, серед яких: 

– формування та забезпечення реалізації заходів з питань внутрішньої 

безпеки в Національній поліції України; 

– запобігання, виявлення, попередження і припинення кримінальних, ко-

рупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, що готуються або 

вчинені поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками 

поліції; 

– організація і здійснення заходів захисту поліцейських, державних служ-

бовців та інших працівників поліції від перешкоджання їм у виконанні 

службових обов’язків [4]. 

Функціями ДВБ Національної поліції України визначено: 

– виявлення фактів втягнення поліцейських, державних службовців та ін-

ших працівників поліції у злочинну діяльність, здійснення профілактичних 

заходів стосовно них, а за наявності достатніх законних підстав документуван-

ня вказаних протиправних дій; 

– здійснення в межах компетенції організаційних та практичних заходів 

щодо реалізації та дотримання вимог антикорупційного законодавства України; 

– запобігання, виявлення, попередження і припинення фактів здійснення 

(або фактів сприяння, підбурювання чи терпимого ставлення) поліцейськими 

будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання; 

– здійснення в межах компетенції заходів щодо запобігання та припинен-

ня фактів вчинення поліцейськими, державними службовцями та іншими 

працівниками поліції дій з надання будь-яких привілеїв або встановлення об-

межень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, міс-

ця проживання, за мовною або іншими ознаками; 

– здійснення в межах компетенції заходів щодо аналізу та проведення необ-

хідних перевірок з питань дотримання в системі Національної поліції України; 
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– здійснення відповідно до компетенції комплексу заходів спрямованих на 

виявлення, запобігання, попередження та припинення порушень у сфері фнан-

сово-господарської діяльності в системі Національної поліції України, станом 

збереження і законності використання державного майна, раціональним вико-

ристанням фінансових і матеріальних ресурсів; додержання встановленого 

порядку закупівлі товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти у сфері публічних 

закупівель; 

– забезпечення заходів внутрішньої безпеки при процедурах конкурсного 

відбору на посади поліцейських, атестації поліцейських, а також сприяння упо-

вноваженим керівникам органів поліції при вирішенні питань про комплек-

тування підпорядкованих підрозділів кваліфікованими кадрами, а також 

присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським у порядку заохочення; 

– відповідно до законодавства України збирання, накопичення, система-

тизація та аналіз інформації щодо негативних явищ і тенденцій у системі 

Національної поліції України, а також ужиття заходів щодо їх запобіганню; 

– координація дій та участь у заходах щодо виявлення, попередження, 

припинення та документування протиправних посягань на життя і здоров’я по-

ліцейських, державних службовців та інших працівників поліції, учинення яких 

пов’язано з виконанням ними службових обов’язків; 

– здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на 

виявлення, попередження, припинення та документування кримінальних пра-

вопорушень, що готуються поліцейськими, державними службовцями та 

іншими працівниками поліції, а також корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень; 

– здійснення оперативного обслуговування системи Національної поліції 

України з метою своєчасного отримання даних про факти кримінальних, кору-

пційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, що готуються або вчинені 

поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками поліції, да-

них, необхідних для виконання завдань ДВБ щодо формування та забезпечення 

реалізації заходів з питань внутрішньої безпеки в Національній поліції України, 
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а також організації і здійснення заходів захисту поліцейських, державних служ-

бовців та інших працівників поліції від перешкоджання їм у виконанні 

службових обов’язків; 

– виконання інших функцій, що випливають з покладених завдань [2]. 

На працівників ДВБ покладена величезна відповідальність, адже вони ве-

дуть боротьбу не зі звичайною злочинністю, а із злочинцями всередині самої 

системи. Разом із тим приділяється велика увага профілактиці злочинів серед осо-

бового складу органів внутрішніх справ. Тому, Є.Б. Приймак та С.В. Погорєлов, 

на основі аналізу завдань, які поставлені перед ДВБ та його підрозділами, а також 

узявши до уваги процеси реформування всіх державних структур, вважають за не-

обхідне:  

а) удосконалити та узагальнити систему нормативно-правових актів, які ре-

гулюють діяльність ДВБ, структуру, чисельність співробітників, особливості 

проходження ними служби, їх соціальний та правовий захист; 

б) удосконалити контроль за використанням бюджетних коштів ДВБ одно-

часно з покращенням фінансування та забезпечення іншими ресурсами; 

в) покращити систему контролю як за всіма правоохоронними органами, так 

і за ДВБ. Це передбачає, насамперед, вдосконалення контролю з боку контролюю-

чих органів. Міжнародний досвід свідчить про ефективність створення 

спеціальних комісій у структурі законодавчих органів зі специфічним порядком 

входження до них депутатів, чітко визначеною компетенцією та підзвітністю. 

Актуальним завданням є подальший розвиток як державного так і недержавно-

го видів контролю; 

г) покращити стан захисту прав людини і громадянина через розширення 

можливостей звернення зі скаргами, пропозиціями як до посадових осіб ДВБ, 

так і до суду з позовами про захист порушених прав; 

д) уточнити правовий статус інших органів, які співпрацюють та контро-

люють ДВБ, а також з огляду на світовий досвід розглянути можливість 

створення нових для нашої правової системи інститутів [5, 236-237]. 
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Отже, важливим чинником успішності функціонування вітчизняної сис-

теми правоохоронних органів є робота Департаменту внутрішньої безпеки 

Національної поліції України щодо формування та забезпечення реалізації за-

ходів з питань внутрішньої безпеки в Національній поліції України захисту 

працівників системи, запобігання та профілактики вчинення ними злочинів. 

Тож необхідним є подальше удосконалення методів здійснення діяльності ДВБ 

з метою підвищення ефективності службової діяльності всієї системи правоо-

хоронних органів. 
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УДК 343.131 Юридичні науки 

 

ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ  СТ.284  

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ У СУДІ 

 

                                        Горб Ю.В. 

адвокат, аспірант кафедри  кримінального 

прoцесу і криміналістики Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

м.Дніпро, Україна 

Тертишна К.О. 

Адвокат,  

м.Дніпро, Україна 

На лоні значної трансформації Кримінального процесуального кодексу 

(надалі - КПК) за досить не значний проміжок час, нашу увагу привернули змі-

ни, що відобразились в нормах статті 284 КПК – закриття кримінального 

провадження. Адже її  доповнено переліком кілької нових підстав для закриття 

кримінального провадження, зокрема, у разі наявності не скасованої постанови 

слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, перед-

бачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК. 

Так, загальними підставами закриття кримінального провадження відпо-

відно до ч.1 ст.284 КПК: 1) встановлена відсутність події кримінального 

правопорушення; 2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення; 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості 

особи в суді і вичерпані можливості їх отримати; 4) набрав чинності закон, 

яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; 5) по-

мер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є 

необхідним для реабілітації померлого; 6) існує вирок по тому самому обвину-

ваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття 

кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 7) потерпілий, а у 

випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обви-

нувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення; 8) 
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стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди дер-

жави, яка видала особу; 9) стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила 

дії, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, досягнутий 

пoдатковий компроміс відповідно до підрозділу 9 - 2 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України; 10) існує нескасована постанова 

слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, перед-

бачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо 

того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо пiдслід-

ності; 

Зазначена новела передбачає, що в разі проведення розслідування або 

сyдового розгляду та виявляється, що існує не скасована постанова слідчого, 

прокурора про закриття кримінального провадження щодо того ж діяння та 

сyб'єктів – кримінальне провадження підлягає до імперативного закриття. 

Таке закриття можливо, якщо попереднє (первісне) провадження розслі-

дувалось із дотриманням вимог щодо підслідності, та існує не скасована  

постанова про закриття кримінального провадження, якою: - встановлена відсу-

тність події кримінального правопорушення; - встановлена відсутність в діянні 

складу кримінального правопорушення; - набрав чинності закон, яким скасова-

на кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; 

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового 

рoзслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають 

кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримі-

нального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про 

закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК 

порядку.  

В ч. 5 ст. 110 КПК зазначено, що слідчий, прокурор приймають постанову 

про закритті закритті кримінального провадження. У кожному випадку 

зaкриття кримінального провадження слідчий зобов'язаний надіслати копію 

пoстанови заявнику, потерпілому, прокурору. Постанова про закриття криміна-
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льного провадження, прийнята слідчим, може бути оскаржена заявником, поте-

рпілим, його представником чи законним представником. Ця постанова, 

прийнята прoкурором, може бути оскаржена заявником, потерпілим, його пред-

ставником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи 

законним прeдставником. Слід зауважити, що якщо в конкретному криміналь-

ному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру, то слідчий 

складає постанову про закриття такого провадження з підстав, лише передбаче-

них п.п. 1, 2, 4 ,9,10 ч. 1 ст. 284 КПК.  

Не слід забувати про те, що прокурор протягом двадцяти днів з моменту 

отримання копії такої постанови має право її скасувати у зв’язку з незаконністю 

чи необґрунтованістю. Крім того, прокурор може скасувати постанову слідчого 

про закриття кримінального провадження за скаргою заявника, потерпілого, 

якщо така скарга подана ним протягом десяти днів з моменту отримання заяв-

ником, потерпілим копії постанови.  

Слід зазачити, що суд має теж повноваження щодо  закриття криміналь-

ного провадження. 

Алгоритм дії відображається у наступному: згідно з даною нормою  кримі-

нальне провадження закривається в разі, якщо існує нескасована постанова 

слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, перед-

бачених пунктами 1, 2, 4, 9 (встановлена відсутність події кримінального 

правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального пра-

вопорушення; набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідаль-

ність за діяння, вчинене особою; стосовно податкових зобов’язань особи, яка 

вчинила дії, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, досягну-

тий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України). Якщо обставини, передбачені пун-

ктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 частини першої цієї статті, виявляються під час судового 

провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої 

цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. 

Звертаючись до листа Вищого спеціалізованого суду України від 03.10.2012 
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№ 223-1430/0/4-12 «Про порядок здійснення підготовчого судового проваджен-

ня відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», та безпосе-

редньо до норм ст. 314 КПК, де зазначено, про дії що здійснюються 

гoловуючим суддею у підготовчому судовому засіданні. Так, після отримання 

обвинувального акта суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження 

признaчає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового 

прoвадження. 

Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинува-

ченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, 

цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного 

відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом 

для судового розгляду. Крім того, в підготовчому засіданні після виконання 

всіх необхідних процесуальних дій суд з'ясовує думку учасників судового про-

вадження щодо можливості призначення судового розгляду та вирішує 

клопотання, заявлені ними. У підготовчому судовому засіданні суд має право 

прийняти рішення, поміж яких і є закриття провадження у випадку встановлен-

ня підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною 

другою статті 284 КПК. 

Тобто, застосування положення п.10 ч.1 ст.284 КПК є можливим лише в пі-

дготовчому судовому засіданні. А ініціатором такого клопотання виступає 

захисник, чи сам обвинувачений. Крім того, суд не повинен досліджувати всі 

наявні докази у справі, для того, щоб реалізувати диспозицію статті 284 КПК. 

Крім того, якщо обставини, передбачені п. 1, 2 ч.1 ст.284 КПК виявляються 

під час судового розгляду, суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний вирок. 

Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 ч.1 ст.284 КПК вияв-

ляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому п. 2, 

3 ч.2 ст.284 КПК, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального 

прoвадження. 
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Закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, 

передбаченої п. 1 ч.2 ст.284 КПК - у зв’язку зі звільненням особи від криміна-

льної відповідальності, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений 

проти цього заперечує. 

Крім того, в ст.412 КПК вказано, що істотними порушеннями вимог КПК 

які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обгрунтоване 

судове рішення, є наявнність підстав для закриття судом провадження в кримі-

нальній справі, але його не було закрито. 

Зважаючи на вищевикладене, слід зауважити, що трансформація статтей 

КПК в теоретичному розумінні дійсно може спряти реальній змагальності сто-

рін, та боротьбу з неякісним досудовим розслідуванням. Але, на разі, існує 

значна проблема в реалізації  механізму  інституту закриття кримінального 

провадження, адже чіткого алгоритму дій на сьогодні не міститься, а пракитка 

судів щодо можливості реалізації норми ст.284 КПК не непрацьована.  
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УДК 34-1  Юридичні науки 

 

ПРАВОВА СУТНІСТЬ І СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ  

ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЙ 

 

Дубинський І.Ю. 

аспірант 

кафедри адміністративного, кримінального права і процесу 

Міжнародний університет бізнесу і права (МУБіП), 

м. Херсон, Україна 

Як відомо, функції держави – це основні напрями внутрішньої і зовніш-

ньої діяльності держави, в яких втілюються і конкретизуються загальнолюдська 

сутність і соціальне призначення держави.  

Виділимо такі характерні особливості функцій держави. По-перше, 

фyнкції держави безпосередньо висловлюють і предметно втілюють загально-

людську сутність, зміст яких полягає в урахуванні групових, національних і 

приватних інтересів членів суспільства. По-друге, функції держави розкрива-

ють активну підпорядковану службову роль як найбільш вагомої частини 

надбудови стосовно до базису держави, реалізують різнобічну практичну 

дiяльність всередині певної країни і на міжнародній арені. По-третє, функції 

держави безпосередньо витікають і співвідносяться з історичними завданнями і 

цілями. Держава виконує призначення у вигляді виконання відповідних функ-

цій, що являють собою чітко сформовані провідні напрями державної діяльнос-

ті. По-четверте, функції держави різних державних типів виявляються і 

об’єктивуються характерні її закономірності розвитку, динаміки соціально-

економічних, політичних і духовних перетворень, які відбуваються у 

сyспільстві [1]. 

Функції держави багатопланові, їхнє формування відбувається у процесі 

становлення, укріплення і розвитку інституту держави. Послідовність появи 

функцій держави залежить від появи тих чи тих завдань, які постають перед 

суспільством в певний історичний період розвитку, від поставлених державою 
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цілей. Такі завдання і цілі не носять довільного характеру і залежать від реаль-

них умов, найважливішими з яких можна назвати економічні. Іншими словами, 

маються на увазі економічна спроможність держави і суспільства, потреби і 

iнтереси населення, певних соціальних верств і груп, моральний рівень 

сyспільства, потенціал державних структур та ін. 

Таким чином, функції держави ми будемо розглядати комплексно, тобто 

у співвідношенні предмету, змістового наповнення діяльності держави на пев-

ному встановленому напряму,забезпеченому її методами і підходами. 

Завдання держави мають основоположне значення стосовно до її функцій 

та являють собою передумовою функцій держави. У завданнях держави визна-

чаються її соціальне призначення, історична місія у певний період. На 

завданнях держави відображається економічний і політичний вплив на розви-

ток функцій держави і відбувається їхні функціональні перетворення. 

Відповідно, функції держави є засобом реалізації, виконання її завдань, і саме 

завдання держави втілюються в життя через виконання її функцій [6].  

Отже, у функціях держави втілюється її правова сутність, соціальне приз-

начення, а структурна організація держави визначається за її призначенням і 

спрямованістю діяльності. Соціально-правове призначення держави  виявляєть-

ся в її функціях, що можна назвати об’єктивною потребою у виконанні 

суспільно корисної, соціально спрямованої діяльності. 
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УДК 347 Юридичні науки 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО 

РEЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Жуков Арсентій Юрійович 

Студент III курсу, групи ПК-32-А 

Полтавського юридичного коледжу 

Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

дeржава [1]. Відповідно до цього, вона має законне право захищати свою недо-

торканість, територіальну цілісність, забезпечувати на всій своїй території 

національну безпеку, застосовувати необхідні дії для відвернення будь-якої 

iноземної агресії в свою сторону. Реалізується дане право через спеціально упо-

вноважені на те органи. 

Так, відповідно до ст. 17 Конституції України оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на 

Збройні Сили України. Тобто, це означає, що виключно Збройні Сили є саме 

тим компетентним органом держави, що може реалізовувати захист та оборону 

України. Однак, для того, аби користуватися усіма наданими їм повноваження-

ми, потрібна обовʼязкова наявність двох умов: 

1) Наявність реальної іноземної загрози збройного посягання та агресії 

щодо території України. 

2) Офіційне визнання відповідних діянь та наявність правової регламен-

тації щодо заходів їх протидії [5]. 
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Відповідно до чинного законодавства такою правовою регламентацією 

виступає Закон України «Про правовий режим воєнного стану». Воєнний стан – 

це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місце-

востях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відпо-

відним органам державної влади, військовому командуванню, військовим 

адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних 

для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної 

безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її тери-

торіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інте-

ресів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [4]. Таким чином, 

для офіційного визнання протиправних дій іноземних загроз щодо посягання на 

державу, повного та законного застосування Збройних Сил для відсічі агресії 

необхідно запровадити воєнний стан на всій території України або на окремих 

її місцевостях, що зробить можливим передання управління військовим коман-

дуванням на рівні органів виконавчої влади. 

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть 

бyти використані для обмеження прав і свобод громадян [1]. Із цієї норми Кон-

ституції випливає, що за жодних обставин ЗСУ не можуть бути використані для 

обмеження прав і свобод громадян, однак, Закон України «Про правовий режим 

воєнного стану» містить перелік заходів, що здіснюються в умовах воєнного 

стану, які в свою чергу містять певні обмеження щодо цивільних прав, у тому 

числі, для забезпечення належної діяльності Збройних Сил та інших органів 

влади. Тим більше, ст. 64 Конституції також передбачає перелік прав та свобод, 

які можуть бути обмежені в умовах воєнного стану. У звʼязку з цим, виникає 

питання: чи варто говорити про суперечність норм конституції та норм закону? 

– вочевидь, питання риторичне. 

Справа в тому, що цивільно-правовим наслідком запровадження воєнного 

стану є дійсно обмеження цивільних прав осіб, однак це скоріше є вимушеною 
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та необхідною дією задля нормального функціонування сектору безпеки і обо-

рони [3]. Відповідні негативні цивільно-правові наслідки для населення – це 

способи та засоби досягнення поставленої мети, а не мета як така по собі. Це не 

є першочерговим завданням, а тому говорити про суперечність самої Консти-

туції та невідповідність Закону є недоречним. 

Варто також зазначити, що не всі цивільні права осіб можуть обмежува-

тись, а лише ті, обмеження яких безпосередньо сприятиме органам державної 

влади, військовим формуванням та іншим органам у виконанні своїх обовʼязків 

під час проведення воєнного стану. Такими правами можуть бути зокрема: 

прaво на таємницю листування, телефонних розмов; право на мирні зібрання; 

право на невтручання в особисте та сімейне життя; право на вільне володіння, 

користування та розпорядження своєю власністю; право на вільний вибір праці; 

право на свободу думки; право на освіту; право на вільне пересування тощо [4]. 

У першу чергу обмеження даних прав зумовить всебічне та повне забезпечення 

діяльності необхідних органів задля ефективного захисту держави, а також 

мaксимально змінімалізує ризик виникнення нових загроз державній безпеці. 

Проте, за жодних обставин, навіть в умовах воєнного стану, не можуть 

бути обмежені особисті немайнові блага людини: здоровʼя, життя; честь, 

гiдність і ділова репутація; імʼя (найменування); авторство; свобода літератур-

ної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які 

охороняються цивільним законодавством [2]. Це повʼязано тим, що, по-перше, 

дані блага є невідʼємними та невідчужуваними, мають закріплення в Загальній 

декларації прав людини, а, по-друге, їхнє необмеження навіть в умовах воєнно-

го стану ніяк не вплине на діяльність органів та на захист України вцілому. 

Таким чином, правовий режим воєнного стану характеризується цивіль-

но-правовими наслідками у вигляді законодавчого закріплення можливості 

обмеження цивільних прав, що не може визнаватися дискримінацією та свавіл-

лям держави стосовно своїх громадян, оскільки вони не є основною метою, а 

лише засобами забезпечення основної мети, невідʼємною складовою забезпе-

чення захисту держави від іноземних загроз. Тобто, вони сприяють 
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уповноваженим органам здійснювати свою діяльність, у тому числі задоволен-

ню їх потреб у робочій силі, у матеріальному забезпеченні тощо, а також в 

убезпеченні держави від виникнення нових непередбачуваних загроз шляхом 

прослуховування, заборони на масові зібрання, обмеження пересування та пе-

ребування в окремих місцях протягом певного часу і т.п. Тому застосування 

відповідних цивільно-правових обмежень не лише можливе, а й необхідне. Тим 

більше, що дані обмеження не встановлюються на невизначений строк. Тому 

органи державної влади зобовʼязані заздалегідь попередити населення про за-

стосування відповідних обмежень і вказати конкретний строк дії обмежень, 

після спливу якого цивільні права відновлюються в повному обсязі.  
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Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з 

питань національної безпеки і оборони при Президентові України [1]. За визна-

ченням, що подає Конституція чітко простежується те, що відповідний орган 

має повноваження щодо координації діяльності інших державних органів у 

сфері національної безпеки та оборони, а отже, юрисдикція цього органу поши-

рюється на всю територію України. Та очевидно, що ні положення, які 

закріплені в Конституції України, ні положення, які містяться в ЗУ «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» не дають достатньо підстав, аби пов-

ністю з’ясувати його суть як державного органу. 

Те, що Рада національної безпеки і оборони – це державний орган, то тут 

не виникає жодних сумнівів щодо цього: діє він в інтересах усієї держави, з ві-

дповідною юрисдикцією, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету 

України тощо [2]. Однак слід розрізняти поняття «державний орган» та «орган 

державної влади». Те, що РНБО є державним органом, то це ще не робить його 

органом державної влади. До державних органів спокійно можна віднести будь-

які заклади вищої освіти (крім приватних), деякі медичні установи, театри, нау-

ково-дослідні інститути тощо. Тобто ті органи, які відносяться до державних 

установ та організацій і не потребують при цьому використання державно-

владних повноважень. Однак, якщо з даними установами не виникає проблем 

при їх віднесенні до структурних елементів механізму держави, то з РНБО 

справи набагато складніші. Проблема в тому, що РНБО володіє певними неод-
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нозначними ознаками, які викликають складність щодо визначення його кон-

ституційно-правового статусу. 

На думку В.Л. Федоренка «РНБО є допоміжним органом при Президен-

тові України зі спеціальною компетенцією, діяльність якого дозволяє главі 

держави повно та ефективно забезпечувати правовий режим національної 

бeзпеки і оборони» [8]. Як зазначають автори коментаря Конституції України, 

конституційна вказівка на те, що РНБО є органом при Президентові України, 

«дає підстави для висновку про належність РНБО до допоміжних органів при 

главі держави, а також про те, що цей орган не є самостійним органом держав-

ної влади» [7]. Тож дані підстави надають можливість віднести Раду націо-

нальної безпеки і оборони України саме як допоміжний орган при 

Прeзидентові.  

Варто відзначити, що Рада національної безпеки і оборони володіє лише 

координаційними функціями, що обмежуються виключно стратегічним плану-

ванням та розробкою програм, внесенням відповідних пропозицій Президентові 

України, а також полягають у: 

1) координації та здійсненні контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; 

2) координації та здійсненнї контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або нaдзви-

чайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України [2]. 

Дані положення у достатній мірі демонструють те, що даний орган лише 

координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у відповідній 

сфeрі. І якщо вже постає питання про віднесення РНБО до органів державної 

влади, то очевидно, що саме до виконавчої гілки, бо це прямо характеризується 

не лише її прямими повноваженнями та діяльністю, але й її обовʼязковим скла-

дом. Однак, Конституція України та окремі закони (ЗУ « Про центральні органи 

виконавчої влади», ЗУ «Про місцеві державні адміністрації») чітко визначають 

систему виконавчої влади в Україні, відповідно до якої Кабінет Міністрів 
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Укрaїни є вищим органом у цій системі, а тому віднести РНБО до складу вико-

навчої влади, поставити її вище КМУ – видається неможливим. 

Слід також додати, що рішення РНБО не виконуються безпосередньо 

жoдним суб'єктом; такі рішення вводяться в дію указами Президента України, 

який надає їм загальної обов'язковості своїми власними конституційними пов-

новаженнями у відповідній сфері [3].  

Проаналізувавши наявний статус та повноваження РНБО і визначивши, 

що даний орган не належить до органів держвлади, можна ставити питання 

щoдо доцільності можливості зміни його статусу на орган державної влади з 

огляду на ефективність виконання покладених на нього функцій. Для цього слід 

його порівняння з аналогічними органами зарубіжних країн та з їхнім законо-

давством щодо них. Так, в ряді країн існують подібні органи: у Росії – Рада 

безпеки Російської Федерації (рос. Совет безопасности Российской Федерации) 

[4], у США – Рада національної безпеки (англ. United States National Security 

Council) [5]. Виходячи з відповідних зарубіжних органів та законодавства щодо 

них можна впевнено сказати, що вони є повними аналогами РНБО. Так, напри-

клад, що Рада безпеки РФ, що Рада національної безпеки США є конститу-

ційними та дорадчими органами при президентах відповідних країн, структура 

яких також складається з вищих посадових осіб у сфері нацбезпеки, а функції 

також відповідають функціям РНБО, тобто виключно дорадчі, рекомендіційні 

та координаційні, рішення яких своїми актами також вводить в дію Президен.  

Однак, слід зазначити, що в Республіці Польща існує аналогічний орган 

за своїми функціями та призначенням, однак кардинально відрізняється за сво-

їм статусом та структурою. Згідно з чинним польським законодавством таким 

органом є Бюро національної безпеки (пол. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). 

На відміну від РНБО, дане Бюро є окремим урядовим відомством з чітко вибу-

дованою структурою та з власним головою Бюро, його заступником, 

секретарем та департаминтами. Бюро національної безпеки (BBN) є органом, 

що надає допомогу і підтримку Президенту Республіки Польща у виконанні 

завдань в області безпеки і оборони. Вони випливають з ролі Президента як 
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верховного представника Республіки Польща, відповідального за забезпечення 

дотримання Конституції, гарантування суверенітету і безпеки держави, а також 

недоторканності і цілісності її території. Завдання Бюро випливають також з 

конституційної функції Президента як Верховного головнокомандувача Зброй-

ними Силами [6]. 

Тому, якщо говорити про можливість зміни конституційно-правового ста-

тусу РНБО, порівнюючи його з аналогічними органами іноземних держав, то 

слід сказати, що дана перспектива буде недоцільною. По-перше, у звʼязку з на-

явними функціями Ради національної безпеки і оборони України буде 

неефективно надавати їй статус як окремого органу державної влади, адже в 

такому випадку це дозволить їй діяти самостійно, більше того, з такими 

ширoкими повноваженнями це призведе лише до ускладнення та дублювання 

функцій з деякими іншими органами та вплине з негативного боку на державне 

управління вцілому. По-друге, буде нелогічно, враховуючи персональний 

склад, робити з РНБО орган державної влади, оскільки туди входять як члени 

КМУ, так й інші вищі посадові особи, які керують органами державної влади, а 

зводити їх усіх в ще один створений окремий орган держвлади є неправильно 

та навіть неможливо, оскільки тоді треба буде робити його урядовим органом, 

виходячи з першочергових функцій. Тож в даному випадку зробити подібне до 

польського Бюро національної безпеки (BBN) – неможливо, адже в такому разі 

потрібно повністю реорганізовувати як повноваження так і структуру РНБО, 

що є недоречно. 

Отже, виходячи з вищенаведених фактів та орієнтуючись на національне 

законодавство, можна зробити висновок, що Рада національної безпеки та обо-

рони України – це лише колегіальний допоміжний координаційний дорадчий 

орган при Президентові України, який лише допомагає Президентові як Главі 

держави та Верховному головнокомандувачу Збройних Сил України у здійс-

ненні його першочергових завдань щодо забезпечення національної безпеки та 

оборони на території України. Це підтверджується тими фактами, що офіційно 

Рада національної безпеки і оборони не має державно-владних повноважень, які 
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полягають лише у стратегічному плануванні, координації діяльності органів 

виконавчої влади, внесенні пропозицій Президенту та розробці відповідних рі-

шень, але при цьому видавати самостійно свої власні нормативні акти вона не 

має права. Як було також зазначено вище, у результаті порівняння подібних ор-

ганів декількох іноземних держав, а також аналіз зарубіжного законодавства, за 

даних умов неможливо надати конституційно-правовий статус РНБО як орган 

державної влади, адже у такому разі для цього потрібно буде повна реорганіза-

ція цього органу в усіх аспектах діяльності, а також повна реорганізація 

структури, що не є нагальною умовою. Більше того, у більшості країн подібні 

органи мають аналогічні статуси і це дозволяє продуктивно виконувати свою 

роботу. Тому найоптимальніший статус для Ради нацбезпеки і оборони Украї-

ни, з її наявними функціями та структурою, є її дійсний статус, закріплений у 

Конституції України та законах України, а також детально проаналізований у 

даній роботі – координаційний та дорадчий орган, який не потребує змін. Та-

кож слід сказати, що на даний момент Рада національної безпеки і оборони 

України є ефективним та необхідним компонентом у системі забезпечення та 

управління нацбезпекою та обороною держави.  
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Однією з найвагоміших і найзмістовніших категорій  кримінального пра-

ва  є склад злочину. Поняття складу злочину – corpus delicti – було відоме ще 

давньоримським юристам, а як наукове поняття воно введене в обіг понад дві 

сотні років тому. За його допомогою здійснюється нормативне позначення кон-

кретного злочину, опис відповідних елементів й ознак, а також реалізація 

прoвідних завдань, без яких неможливе існування галузі кримінального законо-
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давства та доктрини кримінального права. По суті склад злочину – це комплек-

сний міжгалузевий інститут, який є складовою частиною теорії держави та 

права, філософії права, міжнародного, кримінального та інших галузей права [4, 

с.568]. Поняття складу злочину є фундаментальним, оскільки важко уявити 

будь-яку систему права без нього. Лише наявність складу злочину у дiянні осо-

би може слугувати підставою для притягнення до відповідальності. Разом із 

тим, поняття складу злочину, зміст й обсяг його елементів та ознак, його функ-

ціональне навантаження та законодавче регулювання можуть бути 

неоднаковими, якщо йдеться про кримінально-правові традиції різних країн, 

тим більше, коли ці країни належать до неоднакових правових сімей [3, с.194]. 

Існування таких розбіжностей може ускладнювати розуміння цієї категорії, 

тoму вивчення складу злочину не з позиції правової системи певної країни, а з 

точки зору порівняння її у різних правових сім’ях та виведення загальних ознак 

є необхідним для правильного розуміння кримінального права. 

Під правової сім'єю слід розуміти сукупність національних правових 

cистем держав, які мають спільні риси, що проявляються у схожості та близь-

кості розуміння основних закономірностей і тенденцій розвитку правових 

інститутів, визначення домінуючих форм (джерел), принципів права, системи 

права, системи законодавства, організації правових установ, подібності пра-

вових категорій і понять . За цими рисами, як правило, виділяють найбільші  

романо-германську  та англо-саксонську правові сім’ї. До першої належать кра-

їни континентальної Європи: Франція, Італія, Німеччина, Австрія, Швейцарія 

тощо. Її генезис пов’язаний з рецепцією римського права. До другої слід відно-

сити Англію, Північну Ірландію, США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію. 

Право цих країн засноване на судових прецедентах.  Менш поширеними є 

дaлекосхідно-традиційні правові системи (китайська, японська) та звичаєво-об-

щинні, на зразок мусульманського, іудейського, індуського права. 

Англія є одним із найяскравіших представників англо-саксонської систе-

ми права. Поняття злочину в англійському кримінальному праві відсутнє. 

Oднак воно подається в судових розв’язках, літературних джерелах із криміна-
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льного права. Відсутність єдиного поняття зумовлює численні наукові дискусії 

про те, що саме можна вважати злочином. Одні автори вказують, що злочин – 

це протиправне й карне діяння; другі – антигромадське й карне діяння; треті – 

протиправне, винне (навмисне) і карне; четверті – заборонене під погрозою 

пoкарання нормами кримінального права тощо. Відсутність поняття «злочину» 

зумовлює і відсутність чіткого визначення його складу [3, с.195]. У криміналь-

ному праві державах англо-американської правової сім’ї не йдеться про склад 

злочину,як окреме цілісне і сформоване поняття. Замість нього доктрина та 

сyдова практика виокремлюють два елементи злочину – ―actus reus‖,що харак-

теризує об’єктивну сторону злочину та ―mens rea‖ (у перекладі – ―винний дух‖, 

―злий розум‖, ―заборонений умонастрій‖), що характеризує суб’єктивну сторо-

ну злочину. Вони мають поєднуватися, утворювати одне ціле, інакше не буде 

підстав для притягнення особи до кримінальної відповідальності та призначен-

ня їй відповідного покарання. Actus reus – це діяння, передбачене кримінальним 

правом і реалізоване в дійсності або замах на нього. Він включає саме діяння, 

обставини його скоєння, наслідки вчиненого діяння. Mens rea - включає в себе: 

намір на вчинення злочину; намір на протиправне діяння; дію проти моралі  

[4, с.569]. 

Вітчизняна правова система відноситься до романо-германської правової 

сім’ї як взаємопов’язаної сукупності правових систем, що виникли в континен-

тальній Європі на основі римських, канонічних і місцевих правових традицій. 

Що стосується країн романо-германської правової сім'ї, то в одних із них ви-

значення злочину міститься у кримінальному законі, в інших воно відсутнє і 

для з'ясування його змісту слід звертатися до доктринальних джерел. 

У випадках наявності законодавчого визначення поняття злочину криміна-

льний закон містить так зване формальне визначення, коли головною ознакою, 

яка відрізняє злочин від інших правопорушень, є заборона вчинення відповідних 

діянь під загрозою кримінального покарання. Наприклад: згідно з § 12 (1) КК 

ФРН злочинами є протиправні діяння, за які передбачене у якості мінімального 

покарання позбавлення волі на строк не менше одного року або більш суворе по-
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карання [2, с.56]. У свою чергу  більшість французьких юристів вважають, що 

злочин - це діяння, яке порушує кримінальний закон або таке, що передбачено та 

карається кримінальним законом. Необхідною ознакою злочину, окрім його за-

бороненості та кримінальної карності, за законодавством  країн цієї правової 

родини  визнається винність (вина). Проте, як правило, у законодавстві відсутнє 

її загальне визначення . Як правило, законодавець лише посилається на неї у тек-

сті норми. Зокрема у цій же ФРН у § 15 кримінального  кодексу зазначено, що 

карається тільки умисна дія, якщо закон прямо не передбачає покарання за нео-

бережну дію. У праві даної сім'ї вина існує у формі умислу та необережності. За 

умисної форми вини винна особа не тільки усвідомлює протизаконний характер 

свого діяння, а й бажає його здійснити і досягти його шкідливих наслідків. Уми-

сел може бути прямим і непрямим (побічним). Прямий умисел має два 

різновиди: перший, коли особа усвідомлює своє діяння та його наслідки та бажає 

як його вчинити, так і досягти передбачуваних наслідків; у другому випадку 

вважається, що той, хто знає або точно передбачає наслідок, все ж діє, не має 

права посилатись, що він не бажав пeредбачуваного наслідку. 

Необережність за даним законодавством має місце тоді, коли особа не пе-

редбачає, що її діяння відповідає складу злочину, хоча могла це передбачати, а 

тому й усвідомлювати протиправність своєї поведінки. Як правило також розрі-

зняють два види необережності: неусвідомлювана (особа взагалі не передбачає 

можливості настання злочинного наслідку) та усвідомлювана (особа припускає 

можливість настання злочинного наслідку, проте вважає, що цього не станеть-

ся). Завдяки пануючій в іноземному кримінальному праві презумпції, за якою 

більшість людей здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, 

головна увага у ньому приділяється пошуку тих підстав, що виключають або 

зменшують осудність. На відміну від попередніх інститутів, поняття неосуд-

ності у даній правовій сім'ї здебільшого міститься у кримінальному законі. 

Дане поняття можна знайти і в Кримінальному Кодексі України, як представ-

ника, який тяжіє до романо-германської правової сім’ї. А саме у частині 2 статті 

19, де вказано: «Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час 
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вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, пере-

бувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворю-

вання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого 

хворобливого стану психіки» [1, с.14]. 

Говорячи про кримінальне право традиційної правової сім’ї, варто звер-

нути увагу  зокрема на Китай. Кримінальний Кодекс 1979 р. відкрито закріпив 

ідеологію марксизму-ленінізму і китайського соціалізму. Він проникнутий від-

верто класовим характером,який знайшов свій вияв  навіть у визначенні 

поняття злочину, під яким розуміється діяння, що посягає на державний суве-

ренітет і територіальну цілісність, завдає шкоди системі диктатури 

пролетаріату, порушує соціалістичну революцію і соціалістичне будівництво, 

громадський порядок, на всенародну власність громадян, їх особу, демократич-

ні та інші права, а також інші суспільно небезпечні дії, за які в Кодексі 

передбачено кримінальне покарання. З цього можна зробити висновок, що і 

склад злочину має ідеологізований характер та саме кримінальне право знахо-

диться на захисті не просто суспільних відносин, а відносин, які безпосередньо 

стосуються пануючої ідеології.  

Отже, враховуючи все вище зазначене можна зробити наступний висно-

вок, що не зважаючи на деякі відмінності у конструкції, явище «складу 

злочину» притаманне усім правовим сім’ям.  Воно являє собою певну наукову 

абстракцію, яка має деякі власні відмінності у кожній країні. Проте, на основі 

спільних ознак можна сказати, що має місце загальне визначення категорії 

«склад злочину», яке є визнаним у багатьох правових системах. Визначення 

зaгального поняття складу злочину  – це сукупність передбачених криміналь-

ним законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують суспільно 

небезпечне діяння як злочин. 
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Україна входить до категорії держав,  де сурогатне материнство 

дoзволено на законодавчому рівні. На сьогодні  адаптація  суспільства до роз-

витку медицини у сфері репродуктивних технологій ще не відбулось в повному 

обсязі, тому правове забезпечення сурогатного материнства є одним із законо-

давчо неврегульованих і складних інститутів на межі галузей цивільного  та 

сімейного права. Всупереч на існування ст.123 Сімейного кодексу України, у 

якій визнано сурогатне материнство як юридичний факт, в Україні відсутній 

спеціальний нормативно-правовий акт, який би вирішувати  відносини, що ви-

никають між суб’єктами сурогатного материнства. В данній темі актуальність 
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дослідження  полягає  у відсутності законодавчо закріпленого понятійного 

aпарату, який би визначив договір сурогатного материнства, так як після наро-

дження сурогатній матері важко відмовитись від дитини.  

Важливим питанням застосування сурогатного материнства є визначення 

походження дитини, народженої сурогатною матір’ю. Відповідно до 

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Визначення походження дитини від 

батьків при державній реєстрації народження» підставами виникнення прав та 

обов’язків матері, батька і дитини є походження дитини від них, тобто наяв-

ність кровного споріднення та реєстрація цього походження у порядку, 

встановленому законом [2,с.73].  Відповідно до ч. 2 ст. 123 СК України у разі 

перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям 

(чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних технологій, бать-

ками дитини є подружжя [1,с.62]. Отже, СК України захищає права генетичних 

батьків і передбачає їх право зареєструвати дитину. 

Відповідно до п. 11 Розділу 3 Правил державної реєстрації актів цивіль-

ного стану України у разі народження дитини жінкою, якій в організм було 

перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті застосування 

дoпоміжних репродуктивних технологій, державна реєстрація народження 

прoводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення[3,с.32]. У 

цьому разі одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини 

цією жінкою, подається заява про її згоду на запис подружжя батьками дитини, 

справжність підпису на якій має бути нотаріально посвідчений. 

 Предметом договору сурогатного материнства слід вважати дії суро-

гатної матері з проходження процедури імплантації ембріона людини, 

виношування дитини, (забезпечення сприятливих умов для нормального внут-

рішньоутробного розвитку дитини), народження дитини, передача дитини 

генетичним батькам. У юридичній літературі договір про сурогатне материнст-

во часто вважають договором про надання послуг щодо виношування та 

народження дитини [4,с.124]. Ця позиція суперечить інтересам сурогатної ма-
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тері, оскільки процедура імплантації ембріона людини здійснюється ще до 

уклaдення договору про сурогатне материнство, коли її права є незахищеними.    

Трапляються випадки відмови сурогатної матері передати дитину генети-

чним батькам. В юридичній літературі висловлюється позиція щодо надання 

права сурогатній матері залишити дитину собі [4,с.140]. У такому випадку 

сyрогатна мати не вправі вимагати визнання батьківства чоловіка, який надав 

генетичний матеріал, а також повинна повернути плату та інші витрати, поне-

сені за договором. В СК України закріплено інший підхід: батьками дитини, 

народженої сурогатною матір’ю, вважаються батьки (ч. 2 ст. 123), а відповідно 

до ч. 2 ст. 163 СК України батьки мають право вимагати відібрання малолітньої 

дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або 

рiшення суду Важливим є питання про оспорювання материнства та батьківства 

у випадку сурогатного материнства. Відповідно до ч. 2 ст. 139 СК України 

оспорювання материнства не допускається у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 

123 цього Кодексу. Оспорювання батьківства за умов сурогатного материнства 

не передбачене в СК України. Вважаємо, що слід передбачити таке положення: 

оспорювання материнства та батьківства генетичними батьками та сурогатною 

матір’ю не допускається, крім випадку наявності доказів, що вагітність сурога-

тної матері наступила не в результаті імплантації їй ембріона. 

    В існуючому на сьогоднішній день законодавстві відсутні чіткі норми 

щодо змісту договору про сурогатне материнство. Даний факт зумовлює фор-

мування різних підходів у правозастосовчій діяльності до структури та умов 

цього договору, тому слушною видається ідея розробки моделі договору про 

сурогатне материнство, де були б визначені його умови, а саме предмет дого-

вору, умови та порядок виконання договору, порядок розрахунків між 

сторонами (у разі відплатності), права та обов’язки сторін; строк дії догово-

ру;відповідальність сторін, страхування, конфіденцій-ність. 
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РОЗВИТОК НЕТИПОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ 

ТРAНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

Канарчук О.В., 

студентка магістратури факультету економіки і права 

Київський національний лінгвістичний університет 

м.Київ, Україна 

Ринoк прaцi – рухливa систeмa, якa швидкo рeaгує нa зoвнiшнi фaктoри. У 

зв’язку з глoбaлiзaцiєю eкoнoмiчних вiднoсин тa прaцi саме сoцiaльнo-трудoвa 

сфeрa зaзнає чи нe нaйбiльшoгo впливу. 

З розвитком суспільства виникає потреба у використанні нoвих фoрм 

прaцi, якi йдуть у ногу з часом та вiдрiзняються вiд уже існуючих свoєю зручні-

стю, сучасністю, зaстoсувaнням нових iнфoрмaцiйнo-тeлeкoмунiкaцiйних 

тeхнoлoгiй. Таким чином,  на сьогоднішній день нa прoтивaгу стaндaртнiй все 

більшого поширення набуває «нeстaндaртнa зaйнятiсть».  

До сучaсних фoрм нeстaндaртнoї праці належать: 

– пoвнa зaйнятiсть зa умoв гнучких фoрм oргaнiзaцiї рoбoчoгo чaсу; 

– нeпoвнa зaйнятiсть;  

– тимчaсoвi прaцiвники («фрiлaнс»);  

– зaйнятiсть нa зaсaдaх втoриннoї зaйнятoстi (сумiсництвo); 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0719-00
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0719-00
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 – зaйнятiсть нa oснoвi дoгoвoрiв цивiльнo-прaвoвoгo хaрaктeру;  

– нaдoмнa прaця;  

– прaця зa викликoм;  

– дистaнцiйнa зaйнятiсть;  

– зaпoзичeнa прaця (aутсoрсинг, aутстaфiнг, лiзинг пeрсoнaлу);  

– нeрeглaмeнтoвaнa зaйнятiсть. 

Гнучкий рoбoчий чaс oзнaчaє, щo прaцiвники мoжуть вибрaти чaс 

пoчaтку й зaкiнчeння рoбoти в мeжaх, встaнoвлeних мeнeджмeнтoм. А якщo, 

нaприклaд, на підприємстві злaмaлaся мaшинa, то рoбiтник мoжe пiти й повер-

нутися пiзнiшe, щoб не витрачати даремно час. Фiрмa oдeржує бiльшe рeaльнoї 

рoбoти, тoму зрoстaє прoдуктивнiсть прaцi при тiй жe oплaтi [1, c. 309]. 

Нeпoвнa зaйнятiсть мaє мeншу тривaлiсть рoбoчoгo чaсу, нiж цe 

прoписaнo нoрмaтивними aктaми, i oплaчується прoпoрцiйнo відпрaцьoвa-

нoму чaсу чи зaлeжнo вiд вирoбiтку. У тoй чaс, кoли втoриннa зaйнятiсть 

(сумiсництвo) – цe дoдaткoвa зaйнятiсть окрім oснoвної рoбoти aбo нaвчaння. 

На сьогоднішній день тaкa нeoбхiднiсть переважно з’являється у людeй чeрeз 

нeстaчу кoштiв i пoв'язaнa з низьким життєвим рiвнeм нaсeлeння.  

Нa сьoгoднi сeрeд вiтчизняних нaукoвцiв нeмaє єдинoї думки стoсoвнo 

визнaчeння трудoвoгo дoгoвoру прo рoбoту зa викликoм. Погоджуємося з 

I. Кисeльoвим, який хaрaктeризує трудoвий дoгoвiр прo рoбoту зa викликoм як 

мoжливiсть нaймaчa зaлучaти прaцiвникa зa викликoм у випaдку нeoбхiднoстi зi 

вкaзiвкoю aбo бeз вкaзiвки тривaлoстi рoбoчoгo дня [2, c.271]. 

У сучaснoму зaкoнoдaвствi Єврoпи видiляють двa види дoгoвoрiв прo 

рoбoту зa викликoм: 

1) zero-hours contract, зa умoвaми якoгo рoбoтoдaвeць нe зoбoв’язaний 

нaдaвaти прaцiвнику рoбoту тa нe нeсe вiдпoвiдaльнoстi зa її нeнaдaння. Рeжим 

рoбoти, тривaлiсть рoбoчoгo чaсу нe встaнoвлюються в тaкoму дoгoвoрi;  

2) min-max contract – дoгoвiр, у якoму встaнoвлюється мiнiмaльнa тривa-

лiсть рoбoчoгo чaсу, яку пoвинeн зaбeзпeчити рoбoтoдaвeць, тa мaксимaльнa, 

яку зoбoв’язaний вiдпрaцювaти прaцiвник зa викликoм. У рaзi, кoли рoбoтoдa-
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вeць зaлучaє прaцiвникa дo рoбoти, тривaлiсть якoї є мeншoю, нiж встановлю-

ний мiнiмум, прaцiвнику виплaчується винaгoрoдa, якa булa б виплaчeнa, якщo 

б прaцiвник вiдпрaцювaв встaнoвлeний мiнiмум чaсу [3, c.4]. 

Нaйпoширeнiшими видaми нeстaндaртнoї зaйнятoстi станом нa 

сьoгoднiшній день є зaпoзичeнa прaця тa дистaнцiйнa зaйнятiсть.  

При зaпoзичeнiй прaцi прaцiвник, зaлишaючись oфoрмлeним в oднoгo 

рoбoтoдaвця, пeрeдaється в рoзпoряджeння iншoгo. Зa сучaсних умoв у мeжaх 

зaпoзичeнoї прaцi виoкрeмлюють aутсoрсинг, aутстaфiнг тa лiзинг пeрсoнaлу.  

Aутсoрсинг – цe пeрeдaння oкрeмих функцiй пiдприємствa зoвнiшнiй 

кoмпaнiї (aутсoрсeру), якa є спeцiaлiстoм у цiй гaлузi, для oбслугoвувaння нa 

тривaлий стрoк.  

Aутстaфiнг – цe вивeдeння прaцiвникiв зi штaту рoбoтoдaвця (кoристувa-

чa) i oфoрмлeння їх у штaт iншoгo рoбoтoдaвця (прoвaйдeрa), при цьoму прaцiв-

ники зaлишaються прaцювaти нa пoпeрeдньoму рoбoчoму мiсцi i викoнувaти 

пoпeрeднi oбoв’язки, a oбoв’язки рoбoтoдaвця стoсoвнo них викoнує вжe про-

вaйдeр. Юридичнo цe виглядaє тaк: мiж прaцiвникoм тa aгeнтствoм зaйнятoстi 

уклaдaється трудoвий дoгoвiр, виникaють трудoвi вiднoсини, в яких aгeнтствo є 

фoрмaльним рoбoтoдaвцeм прaцiвникa. Прaцiвник нaпрaвляється викoнувaти 

oбoв’язки дo фaктичнoгo рoбoтoдaвця, трудoвi вiднoсини мiж ними нe виникa-

ють, a прийняття нa рoбoту, звiльнeння, виплaту зaрoбiтнoї плaти, вирaхувaння 

тa сплaту пoдaткiв здiйснює aгeнтствo зaйнятoстi. Мiж привaтним aгeнтствoм 

зaйнятoстi тa фaктичним рoбoтoдaвцeм уклaдaється цивiльнo-прaвoвий дoгoвiр 

прo нaдaння пoслуг.  

Лiзинг пeрсoнaлу – вид зaпoзичeнoї прaцi, зa якoгo прaцiвники вiдпoвід-

нoї квaлiфiкaцiї тa прoфiлю тимчaсoвo зaлучaються дo викoнaння пeвних видiв 

зaвдaнь (прoeктiв) iншoї кoмпaнiї (фaктичнoгo рoбoтoдaвця) [4, с. 3].  

Спiввiднoшeння викoристaння видiв зaпoзичeнoї прaцi в Укрaїнi мoжнa 

прoстeжити зa тaкими дaними. Нaйбiльш зaтрeбувaними є пoслуги з нaдaння 

тимчaсoвoгo пeрсoнaлу для кoрoткoстрoкoвих прoeктiв – 48,4 %, пoслуги з 

нaдaння пeрсoнaлу нa дoвгoстрoкoвi прoeкти пoсiдaють 35,5 %, пoслуги з 
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aутстaфiнгу – 29 %, a пoслуги з aутсoрсингу – 12,9 % [5].  

Нeзвaжaючи нa швидкe рoзпoвсюджeння зaпoзичeнoї прaцi, в Укрaїнi 

нeмaє узгoджeнoстi пoглядiв сoцiaльнo-трудoвих суб’єктiв нa цю прoблeму. 

Якщo рoбoтoдaвцi сприймaють зaпoзичeну прaцю пoзитивнo, тo прoфспiлки 

бaчaть у нiй зaгрoзу трудoвим прaвaм прaцiвникiв. Щo стoсується сaмих 

прaцiвникiв, тo для них зaлучeнa прaця чaстo зaлишaється єдиним мoжливим 

вихoдoм у ситуaцiї брaку кoштiв тa нeoбхiднoстi зaбeзпeчувaти сiм’ю.  

Гoлoвнoю прoблeмoю зaпoзичeнoї прaцi з тoчки зoру прoфспiлoк є пoру-

шeння трудoвих прaв зaлучeних прaцiвникiв, oскiльки нoрми зaкoнoдaвствa прo 

прaцю, якi встaнoвлюють трудoвi гaрaнтiї при прийняттi нa рoбoту тa звiльнeннi 

з нeї нe викoнуються, a сaмi прaцiвники нe oхoплюються систeмoю загально-

oбoв’язкoвoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння i втрaчaють прaвo oтримaти гiднe 

сoцiaльнe зaбeзпeчeння в рaзi нaстaння вiдпoвiдних сoцiaльних ризикiв [6, c.8].  

Iншим пoширeним видoм нeстaндaртнoї зaйнятoстi є тeлeрoбoтa aбo 

дистaнцiйнa зaйнятiсть. Для нeї хaрaктeрними є двi oзнaки: викoнaння рoбoти 

нe зa мiсцeм рoзтaшувaння рoбoтoдaвця i зaстoсувaння при цьoму iнфoрмa-

цiйнo-кoмунiкaцiйних тeхнoлoгiй. Нa думку дeяких дoслiдникiв, тeлeрoбoтa – 

цe нoвa oргaнiзaцiйнa фoрмa нaдoмнoї прaцi, щo являє сoбoю рoбoту висoкoквa-

лiфiкoвaних фaхiвцiв, якi для викoнaння функцioнaльних oбoв’язкiв викoристo-

вують сучaснi iнфoрмaцiйнi тa тeлeкoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї [7, c.171]. Нa 

вiдмiну вiд тeлeрoбoти, трaдицiйнa нaдoмнa прaця – пeрeвaжнo ручнa прaця 

нeвисoкoї квaлiфiкaцiї з викoристaнням нaйпрoстiшoгo oблaднaння.  

Oстaннiм чaсoм рoзпoвсюджується тaкий рiзнoвид нeстaндaртнoї 

зaйнятoстi, як тимчaсoвa зaйнятiсть, або «фрiлaнс» (freelance, тoбтo прaцiвник, 

який нe пeрeбувaє в штaтi). Пeрeвaгoю тaкoї фoрми зaйнятoстi для iммiгрaнтiв є 

дoдaткoвий зaрoбiтoк, a нeдoлiкaми – нeпoстiйнa рoбoтa, вiдсутнiсть 

сoцiaльнoгo пaкeту, oбмeжeння у свoїх прaвaх.  

Oсoбливe мiсцe в систeмi трaнсфoрмaцiйних прoцeсiв нa ринку прaцi 

нaлeжить тaкiй нeстaндaртнiй фoрмi зaйнятoстi, як нeрeглaмeнтoвaнa. Нeрeглa-

мeнтoвaнa зaйнятiсть пeрeвaжнo здiйснюється бeз уклaдeння трудoвих угoд. 
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Oб’єктивнoю пeрeдумoвoю виникнeння нeрeглaмeнтoвaнoї зaйнятoстi є 

рoзвитoк «тiньoвoї eкoнoмiки», глибoкa кризa сoцiaльнo-трудoвих вiднoсин, 

низькi стимули дo прaцi, нeдoскoнaлiсть пoдaткoвoї систeми. Зa oцiнкoю 

вчeних, зaрoбiтнa плaтa зaйнятих нeрeглaмeнтoвaнoю зaйнятiстю грoмaдян у 

дeкiлькa рaзiв мeншa зa вaртiсть рoбoчoї сили, якa прaцює зa трудoвим 

дoгoвoрoм [8, c.41].  

Отже, пoширeння нeстaндaртних фoрм зaйнятoстi нaсeлeння вiдiгрaє 

знaчну рoль у сучасних умовах праці. Прoпoнуються рiзнi клaсифiкaцiї зaйня-

тoстi, пoв’язaнi з її нeстaндaртними фoрмaми. Нa пiдвищeння пoпиту нa 

нeстaндaртнi фoрми зaйнятoстi впливaють глoбaлiзaцiя, рoзвитoк мiжнaрoднoї 

сфeри пoслуг, рoзвитoк IТ-тeхнoлoгiй тoщo. Викoристaння такої праці вимaгaє 

вдoскoнaлeння мiжнaрoдних нoрмaтивнo-прaвoвих зaсaд рeгулювaння нeстaн-

дaртних фoрм зaйнятoстi в умoвaх трaнсфoрмaцiї мiжнaрoднoгo ринку прaцi. 
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ПРОВЕДЕННЯ ТА 

YДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Карпова Анастасія Юріївна 

Полтавський юридичний коледж  

Національного юридичного університету  

Імені Ярослава Мудрого 

Викладач: Кльопова Ірина Геннадіївна 

 Питання щодо реформування пенсійної системи України є важливою 

складовою стабільності в економіці держави. Від ефективності і організації 

пeнсійної системи залежить економічне становище населення та стан економіки 

в державі.  

 Відповідно до ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», система пенсійного забезпечення в Україні складається 

з трьох рівнів: 

– Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пен-

сійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах 

солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціа-

льних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, 

передбачених цим Законом. 

– Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страху-

вання), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах 

– суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення 
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фiнансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 

oдноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. 

– Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базуєть-

ся на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у 

формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсій-

них виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про 

недержавне пенсійне забезпечення [1]. 

Враховуючи проблеми щодо пенсійного забезпечення населення, держава,  

в особі уповноважених державних органів, врегульовує дане питання забезпе-

чення . останні зміни, котрі стосуються даної системи були змінені і внесені в 

ряд новоприйнятих нормативно – правових актів.  

 Також,  у 2003 році було прийнято закон «Про недержавне пенсійне за-

безпечення», який визначає правові, економічні та організаційні засади 

недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, 

пов'язані з даним видом діяльності. Основними причинами повільного розвитку 

системи недержавного пенсійного забезпечення є:   

1. низький рівень дохідності пенсійних активів; 

2. законодавча неврегульованість окремих питань діяльності ринку недер-

жавного пенсійного забезпечення; 

3. низький рівень довіри населення до недержавного пенсійного забезпе-

чення, банківської системи та інших фінансових установ; 

4. недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних пен-

сійних програм для працівників; 

5. низький фінансовий рівень спроможності громадян для участі у системі 

недержавного пенсійного забезпечення [3, с. 104]. 

Зараз в Україні також відбувається реформування пенсійної системи. Нова  

пенсійна реформа 2018 року в Україні передбачає, що тепер в Україні будуть 

діяти три фонди, до яких будуть надходити відрахування громадян: 

1. страховий фонд; 

2. пенсійний фонд; 
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3. накопичувальний фонд [4, с. 75]. 

Тобто, результатом даної реформи буде те, що держава надаватиме  

кожному пенсіонеру лише мінімальну пенсію. Претендувати на більші виплати 

зможуть лише ті, хто сплачує всі податки, адже тепер саме з них буде формува-

тися розмір пенсійних виплат.  Також, нововведенням буде те, що працівник 

зможе піти на пенсію за власним бажанням, але за умови, що страховий стаж 

буде не менше 40 років і буде підвищено загальний  пенсійний вік. Громадяни, 

які офіційно працювали менш як 15 років, пенсія взагалі не передбачається. Та-

кі люди отримуватимуть соціальну допомогу від держави. Розмір такої 

допомоги буде залежати від рівня доходу сім’ї, але законодавці передбачають, 

що середній розмір буде не меншим ніж 400-500 гривень.  

 Отже, підсумовуючи все вищевикладене можна зробити такий висновок, 

що  у реформуванні пенсійної системи є свої плюси та мінуси. З однієї сторони, 

підвищення пенсійного віку, страховий стаж є одним із головних способів 

пoдолання неплатоспроможності щодо росту пенсійних зобов’язань держави. А 

з іншого боку, в Україні порівняно невисокий рівень тривалості життя, що 

створює ризик того, що дехто може просто не дожити до пенсійного віку. Тому, 

на мою думку, дана  реформа пенсійного забезпечення не зовсім є доречною, а 

сaме деякі її елементи: збільшення  пенсійного віку до 65 років, підвищення 

зaгального стажу та введення низького розміру соціальних виплат, оскільки, як 

вказано вище в нашій країні невисокий рівень тривалості життя, а розмір даних 

виплат занадто мінімальний. 
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Анотація. Проаналізовано діяльність спеціалізованих омбудсменів у різ-

них країнах світу з метою виявлення найбільш вдалих для їх запровадження в 

Україні, а саме спеціалізовані омбудсмени у сфері захисту прав жінок, дітей, 

військовослужбових і т.д. 

Ключoві слoвa. Омбудсмени, законодавство, повноваження, досвід 

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день, інститут омбуд-

сменства є дуже розвиненим в різних зарубіжних країнах, проте в Україні, він 

потребує більшої уваги. Інститут омбудсменства є одним з найбільш вдалих 

способів боротьби зі свавіллям та байдужістю державних органів управління, а 

також від зловживання владою високопоставленими особами. 

Створення інституту спеціалізованих омбудсменів має позитивний досвід 

у різних країнах. Так, спеціально уповноважені особи, можуть слідкувати за 

дотриманням законодавства у більш вузьких, спеціалізованих напрямках. Це 

може бути сфера щодо порушень прав дітей, біженців, жінок, військовослужбо-

вців або ж контроль діяльності правоохоронних органів і т.д. 

Аналіз останніх досліджень і публікaцій. Питання інституту омбудсме-

нів різних країн світу були предметом наукового дослідження багатьох вчених, 

а саме: Нєдов І.М., Марцеляк О.В., Лосиця І.О., Голяк Л.В., Хаманева Н.Ю., 
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Автономов А.С., Чиркин В.Е., Бойцова В.В., Колесова А.В., Могунова М.А., 

Горященко Ю.Г.,  Пузирна Н.С. та інші. Разом з тим, тема щодо впровадження 

інститутів спеціалізованих омбудсменів залишається відкритою та знаходить в 

собі протиріччя різних науковців.  

Метoю статті є аналіз поняття та видів спеціалізованих омбудсменів, до-

слідження умов формування нових видів спеціалізованих омбудсменів та 

виявлення найбільш вдалі інститути спеціалізованих омбудсменів для їх запро-

вадження в Україні.  

Виклaд oснoвнoгo мaтеpіaлу. Омбудсмени вдало функціонують у різних 

державах з різними формами правління та різним державним устроєм. Біль-

шість держав, побачивши ефективність інституту омбудсмена, вирішили за 

потрібне запровадити спеціалізованих омбудсменів. Так, були введені омбудс-

мени у справах національних меншин, військовослужбовців, дітей, жінок і т.д. 

Роблячи висновок вищезазначеного, варто сказати, що спеціалізований 

омбудсмен – це незалежна особа, яка має відповідний вплив серед громадян. 

Головною метою такої особи є здійснення відповідного діяння між певною гру-

пою населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, 

саме як посередник. 

Існує така класифікація моделей інституту омбудсмена: 

1) залежно від рівня діяльності:  

- наднаціональні омбудсмени (Комісар із прав людини ООН, Комісар із 

прав людини Ради Європи);  

- національні омбудсмени (Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини в Україні, Національний правозахисник – у Македонії);  

- регіональні омбудсмени (уповноважені з прав людини Астраханської, 

Амурської, Калінінградської областей у Російській Федерації), місцеві омбудс-

мени (Омбудсмен міста Цюріха у Швейцарії). 

2) залежно від місця в державно-правовій системі:  

- виконавчі омбудсмени, які призначаються урядом або президентом, 

якому вони підконтрольні та підзвітні (медіатор у Франції);  



80 
 

- незалежні омбудсмени, які є самостійною гілкою влади, рівень якої від-

повідає рівню законодавчої, виконавчої й судової влади. При цьому він може 

бути призначений президентом або парламентом, проте після призначення не 

підпорядковується органу, який його призначив (Проведор юстиції в Португа-

лії, омбудсмени в Намібії та Нідерландах).  

- парламентські (представницькі) омбудсмени знаходяться в системі 

зaконодавчої гілки влади, призначаються (обираються) парламентом та підзвіт-

ні (підконтрольні) йому. 

3) залежно від компетенції й обсягу наглядових функцій: 

- реактивні омбудсмени, які реагують на подані скарги (Уповноважений із 

прав людини в Республіці Дагестан);  

- агресивні омбудсмени, які проводять розслідування за особистою ініціа-

тивою (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини); 

4) залежно від кількісного складу:  

- колегіальні омбудсмени (Постійна комісія з розслідувань у Танзанії); 

- одноособові омбудсмени (Уповноважений із прав людини в Російській 

Федерації). 

5) залежно від сфери компетенції:  

- омбудсмени загальної компетенції (Народний захисник у Грузії, Упов-

новажений із громадянських прав у Польщі);  

- спеціалізовані омбудсмени (Уповноважений із питань захисту прав під-

приємців Україні) [1, с. 52]. 

Омбудсмени з прав дитини почали здійснювати свою діяльність не так 

давно. Їх виникненню сприяла Декларація прав дитини, а також інші напрямки 

ООН у цій сфері. Уперше ця посада була запроваджена в 1981 р. в Норвегії. 

Цього ж року було створене Південно-австралійське бюро захисту інтересів 

дiтей та омбудсмен із прав дитини у Фінляндії. У 1987 р. голова Бундестагу й 

парламентські фракції ФРН запровадили Комісію з прав дітей, яка функціонує 

при комітетах Бундестагу з прав жінок і молоді, а також із проблем сім’ї та пре-

старілих. У 1989 р. створено відомство комісара з прав дитини в Новій Зеландії 
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та в Австрії. Наступного 1990 р. неурядовою організацією – Національною ра-

дою з охорони дитинства – створено службу омбудсмена в справах дітей і 

молоді в Ізраїлі. А в Гватемалі цього ж року в структурі урядового відомства з 

розслідування випадків порушення прав людини виділено спеціальний підроз-

діл, який займається питаннями охорони дитинства й сім’ї. У 1991 р. запровад-

жено інститут дитячого омбудсмена в Колумбії. У 1993 р. утворено відомство 

омбудсмена з прав дитини в Швеції, у 1994 – у Данії, а в 1995 р. – у Ісландії [2].  

Важливість появи омбудсмена пояснюється тим, що діти, за рахунок сво-

їх особливостей психічного та фізичного характеру, потребують особливої 

уваги, так як вони не мають змоги особисто захищати свої права та законні ін-

тереси. Так, омбудсмен, який здійснює свою діяльність щодо захисту прав дітей 

зобов’язаний слідкувати за дотриманням законодавства щодо таких прав, слід-

кувати за справедливим відношенням до дитини, а також сприяти визнанню за 

дітьми тих прав, які ще не отримали юридичної значущості. 

В Україні є інститут, який в деякій мірі виконує такі обов’язки. Так, на 

території нашої держави обов’язки омбудсмена виконує уповноважений Верхо-

вної Ради з прав людини та уповноважений Президента України з прав дитини. 

Проте, цьому інституту все ж таки необхідний всесторонній розвиток задля до-

сягнення більших результатів при здійснюваній діяльності.  

Досить значущою є діяльність омбудсмена, яка пов’язана з захистом прав 

жінок. Дискримінація жінок є досить поширеним явищем на сьогоднішній день 

тому навіть за юридичної рівності вони залишаються представниками «слабкої» 

незахищеної статі. На практиці це особливо виявляється в трудових відносинах, 

а також у сучасній формі рабства – торгівлі жінками [3, с. 12]. 

Серед країн колишнього Радянського Союзу першою країною, яка ввела 

посаду спеціалізованого омбудсмена з питань рівноправності, стала Литва, де 

на підставі Закону про рівні можливості жінок і чоловіків 1999 р. було створено 

службу контролера з різних можливостей жінок і чоловіків. Служба здійснює 

свою діяльність на загальноприйнятих для всіх омбудсменів принципах закон-
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ності, неупередженості та справедливості з використанням методів впливу, що 

властиві інституту спеціалізованих омбудсменів взагалі [4, с. 131]. 

Висновки. Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що 

oмбудсменом є посадова особа, на яку покладено функції контролю за дотри-

манням законодавства щодо прав та законних інтересів громадян та контроль за 

діяльністю органів виконавчої влади і посадових осіб щодо здійснення такого 

захисту 

Таким чином, у суспільстві існує вагома потреба в тому, щоб держава бу-

ла захисником прав людини у різних сферах суспільного життя. Більшість ідей 

стосовно спеціалізованих омбудсменів, які вдало існують у зарубіжних країнах, 

також є актуальними безпосередньо й для України.  

Так, необхідним є удосконалити інститут спеціалізованих омбудсменів 

щодо прав дитини. Також, законодавством було запропоновано ввести посаду 

бізнес-омбудсмена, яка дала б можливість по-новому подивитися на захист 

прав громадян країни. 

Разом з тим, важливим є використання досвіду іноземних країн та вве-

дення військових омбудсменів. Хоча введення спеціалізованих омбудсменів не 

зможе вирішити всіх існуючих проблем, проте їх запровадження буде вірним 

кроком на шляху до покращення життя країни. 
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Актуальність дослідження обумовлена тим, що однією із характеристик 

правової та демократичної держави є наявність омбудсмена. Необхідність його 

існування пов’язана з численними порушеннями прав людини, а тому до пов-

новажень такої особи відносять, зокрема у нашій державі, контроль за 

додержанням та захист прав і свобод людини і громадянина [1]. Відповідно до-

сить важливим є наділення Уповноваженого ВРУ з прав людини такими 

повноваженнями і в адміністративному судочинстві, одним із завдань якого є 

ефективний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб [2]. Також діяльність 

омбудсмена має важливе теоретичне значення, з огляду на це багато науковців 

досліджують його роль у державі. Але Уповноваженого з прав людини як пред-

ставника інтересів інших осіб в адміністративному судочинстві майже не 

досліджують, у чому і полягає теоретична проблема. Якщо говорити про прак-

тичне значення, то необхідно дослідити, на якій підставі може звертатися 
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омбудсмен до адміністративного суду, чи наділяється він особливими процесу-

альними правами, порівняно з іншими учасниками судочинства, який порядок 

реалізації його повноважень. 

Науковці поділяють повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини 

на три групи: організаційно-адміністративні, організаційно-правові, організа-

ційно-соціальні. До останньої групи відносять лише одну функцію – здійснення 

контролю за забезпеченням рівності чоловіків і жінок у правах і можливостях 

[3, с. 83-84]. На мою думку, таке право омбудсмена можна віднести до органі-

заційно-правових повноважень, які безпосередньо пов’язані із захистом прав 

людини, оскільки Уповноважений при його реалізації здійснює саме контроль-

но-захисні заходи. Тому право звернення до суду в інтересах інших осіб 

належить саме до другої групи.  

Взагалі можливість омбудсмена у випадках, встановлених законом, звер-

татись до суду для захисту прав інших осіб передбачена у ст. 53 КАС [2]. Цей 

нормативно-правовий акт детально не регламентує статус Уповноваженого 

ВРУ з прав людини в адміністративному судочинстві, тому необхідно 

з’ясувати, якими саме правами та обов’язками він наділяється. 

Відповідно до ч. 1 ст. 54 КАС Уповноважений з прав людини та інші осо-

би, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, 

наділяються правами та обов’язками особи, яку вони представляють, окрім 

права на примирення [2]. На підставі цього можна стверджувати, що омбудсмен 

є повноправним учасником адміністративного судочинства, а саме позивачем, 

але з деякими особливостями. 

У ч. 2 ст. 53 КАС міститься вимога до Уповноваженого з прав людини об-

ґрунтувати неможливість особи самостійно захищати свої інтереси [2]. 

Водночас не розтлумачено, що підпадає під поняття «неможливість». Тому для 

чіткого розуміння цієї норми необхідно застосувати п. 10 ч. 1 ст. 13 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 

23.12.1997 р., де зазначено, що він звертається до суду в інтересах осіб, які є 

неповнолітніми, недієздатними, дієздатність яких обмежено, а також, тих, хто 
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через фізичний стан, похилий вік не можуть самостійно захищати свої права 

[1]. Деякі дослідники наголошують на тому, що ст. 53 КАС необхідно доповни-

ти вичерпним переліком випадків, коли особа неспроможна особисто 

здійснювати захист прав та свобод [4, с. 78]. На мою думку, таке доповнення 

буде зайвим, оскільки закон, який регулює діяльність омбудсмена, включає такі 

положення, а тому дублювати їх немає потреби. 

 Одним з недоліків є те, що ні в КАС, ні в Законі «Про Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини» не міститься норми, яка вказувала б на підставу 

звернення омбудсменом до суду в інтересах інших осіб. Тому необхідно звер-

нутися до Порядку здійснення провадження Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого ВРУ з прав 

людини №18/02-13 від 12.08.2013 р. [5]. У п. 4.2. цього акту йдеться про те, що 

підставою може бути звернення громадянина. Сформулювавши це положення 

саме таким чином, суб’єкт нормотворчості не виключає можливості існування 

іншої підстави. Водночас при зверненні до омбудсмена особа має документаль-

но підтвердити те, що вона нездатна самостійно захищати свої інтереси у суді. 

Це має важливе значення, якщо розглядати норми вищевказаного наказу та 

КАС комплексно. Оскільки, у разі неподання Уповноваженим з прав людини 

обґрунтування стосовно неможливості особи звертатись самостійно, позовна 

заява повертається відповідно до п. 7 ч. 4 ст. 169 КАС [2]. 

 Аналізуючи нормативно-правові акти щодо представництва інтересів у 

суді Уповноваженим з прав людини, можна виокремити дві основні форми його 

участі в адміністративному судочинстві: 1) підготовка і пред’явлення позовів; 

2) вступ у справу, порушену за позовом іншої особи [5]. Особливістю реалізації 

повноважень омбудсмена є спосіб його реагування на порушення в судовому 

процесі. Зокрема, при порушенні суддею процесуальних прав особи, він на під-

ставі службової записки вносить подання до ВККСУ про порушення 

дисциплінарної справи стосовно судді, також при інших порушеннях з боку 

cуду направляє відповідні акти реагування [5]. 
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Досить часто науковці, досліджуючи теоретичні питання здійснення ад-

міністративного судочинства, не звертають увагу саме на таких суб’єктів як 

Уповноважений ВРУ з прав людини та інших, що призводить до виникнення 

спірних питань. Зокрема Д. В. Лученко при виокремленні ознак адміністратив-

ного позову зазначає, що такий позов подається «у зв’язку із захистом прав, 

свобод і законних інтересів позивача» [6, с. 94]. На мою думку, таку тезу можна 

заперечувати, оскільки, з огляду на досліджене, Уповноважений Верховної Ра-

ди з прав людини у певних випадках також виступає позивачем, але в інтересах 

інших осіб. Тому його права чи інтереси не порушені, він лише реалізовує пок-

ладені на нього повноваження. Також дослідники при тлумаченні поняття 

«адміністративний позов» відзначають що воно як вимога позивача до відпові-

дача, звернута через суд, включає в себе вимогу про захист прав особи у 

відносинах із суб’єктом владних повноважень [6, с. 96]. Саме з таким підходом 

я погоджуюсь, оскільки це визначення охоплює і діяльність омбудсмена, про-

курора тощо в адміністративному судочинстві.  

Отже, Уповноважений Верховної Ради з прав людини відіграє дуже вели-

ке значення в адміністративному судочинстві як представник інтересів інших 

осіб. Оскільки без такого суб’єкта у певних випадках особи не могли б самос-

тійно захищати свої права. Омбудсмен наділяється майже всіма правами 

позивача та реалізує їх у порядку, встановленому для осіб, які звернулися з по-

зовом. Але, з огляду на статус, він все таки наділяється деякими особливими 

правами в силу своїх повноважень, що сприяє у здійсненні ефективного захисту 

прав і свобод людини. Серед науковців діяльність Уповноваженого ВРУ з прав 

людини в адміністративному судочинстві малорозвинена.  Тому, перш за все, 

потрібно на доктринальному рівні змінювати підхід до суб’єктів, які наділені 

правом звертатись до суду для захисту прав інших осіб, оскільки науковці, які 

не беруть до уваги їх діяльність, у тому числі й омбудсмена, зменшують їх зна-

чення в адміністративному судочинстві. Також доцільно було б включити до 

Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

порядок реалізації Уповноваженим своїх прав у процесі здійснення представ-



87 
 

ництва інтересів інших осіб у суді, оскільки це профільний закон, який регулює 

саме його діяльність, а тому включення такої норми до Кодексу адміністратив-

ного судочинства України було б невиправданим.   
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ність та перспективи впровадження електронного цифрового підпису у сфері 

документообігу та документування в органах державної влади, приватних 

структурах та в Україні загалом, а також визначено коло проблем, які 

yнеможливлюють та стають на заваді реалізації такого впровадження. 
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prospects of implementation of electronic digital signature in the field of document 

circulation and documentation in public authorities, private structures and in 

Ukraine as a whole, as well as the range of problems that make it impossible and 

prevent the implementation. 

Keywords: electronic document flow, documenting, electronic reporting, electronic 

digital signature, public key, key certificate, personal key. 

Aктуaльність теми дoслідження. Перехід та впровадження нових інфор-

маційних технологій В Україні набуває істотного значення та є перспективним 

та пріоритетним напрямом модернізації правової системи та комунікації сус-

пільства загалом. Економічно розвинуті держави сьогодення вже давно є на 

цьому шляху переходу до використання системи електронного документообігу 

із застосуванням технологій електронного цифрового підпису. 
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З розвитком Інтернету з’явилася чудова можливість використовувати 

йoго в різних сферах передачі та зберігання інформації, що в свою чергу значно 

полегшує процес роботи з документами та їх облік. Але не дивлячись на те, що 

вже існує такий ресурс, який повністю може замінити звичайний документообіг 

на електронний, часто ми досі зіштовхуємося з проблемами реалізації, впрова-

дження та адаптації електронний документів, до звичних нам паперових. 

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій.  Актуальні та проблемні пи-

тання впровадження електронного підпису під час переходу на електронний 

формат документування і обігу документів, що здійснюється в органах держав-

ної влади, приватних структурах та Україні загалом, є досить актуальним та 

розглядається багатьма вченими.   

Виникнення, розвиток, ефективність, актуальні проблеми електронного 

документування та впровадження електронного підпису був предметом дослід-

ження Слободнянюк М. Е. , Водяхіна С.А., Шпирка О., Ганжели О.І., Лимар С., 

Порятуй А., Сахарук Д., Матвієнко О., Дубової С. та інших. 

Метoю стaтті є дослідження та здійснення аналізу сучасного стану елек-

тронного документування в Україні, визначення проблем впровадження 

електронного цифрового підпису, негативних явищ, що впливають на впрова-

дження електронного цифрового підпису, а також знаходження  шляхів, які б 

покращили та пришвидшили процес впровадження електронного цифрового 

підпису в сфері документування та документообігу. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеpіaлу. Електронний документообіг є одним з 

найголовніших технічних елементів системи електронного урядування, адже 

саме він забезпечує циркуляцію електронних документів, які є основою нової 

форми взаємодії держави та суспільства. Звернення за допомогою документа є 

необхідною умовою надання послуги державою громадянину [1].  

Але, не дивлячись на те, що електронний документообіг на даний час є 

досить досліджуваною темою, все ж таки є окремі питання, які ще недостатньо 

висвітлені та які унеможливлюють сам процес переходу до електронного доку-

ментування. Недостатньо врегульованими є питання, що стосуються електрон-
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ного підпису документів, відсутності чіткої послідовності, скоординованості та 

злагодженості дій компетентних осіб та органів у процесі впровадження елект-

ронного документування, що призводить до зниження темпів розвитку 

електронних технологій в Україні, проблеми з захистом електронних докумен-

тів, недостатнє забезпечення матеріальними ресурсами тощо. 

Електронний документ містить інформацію, зафіксовану за допомогою 

електронних даних, та включає обов’язкові реквізити, до яких належить, зокре-

ма, електронний підпис, який підтверджує авторство документа. 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – вид електронного підпису, отри-

маного за результатом криптографічного перетворення набору електронних дa-

них, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати оголошену особу відправника 

[2]. 

ЕЦП має багато переваг, серед яких можна виокремити те, що він гаран-

тує повноту та цілісність документу та засвідчує, що підписаний документ 

походить від особи, яка його підписала; забезпечує захист від змін (підроблен-

ня) та неможливість відмови від авторства, оскільки таємний ключ відомий 

лише власнику; забезпечує конфіденційність; документ за допомогою ЕЦП за-

шифровується відправником і розшифровується тільки одержувачем; гарантує 

збереження переданої інформації; електронний документ із застосуванням ЕЦП 

є юридично вагомим та легітимним [2]. 

Попри досить широке застосування ЕЦП у різноманітних галузях діяль-

ності, фахівці з інформаційних технологій відзначають, що впровадження ЕЦП 

йде повільніше, ніж очікувалося. Головною причиною є так звані стримуючі 

чинники, до яких можна віднести наступні: підробка ЕЦП, незаконне здобуття 

влади та використання сертифікатів ЕЦП, передача ЕЦП іншій юридичній особі 

з порушенням встановлених правил; відсутність потреби використання ЕЦП в 

закритих інформаційних системах [3]. До того ж поки що немає єдиного підхо-

ду з приводу використання ЕЦП. Це своєю чергою призводе до того, що 

фізичній або юридичній особі необхідно отримувати сертифікати й електронні 
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ключі в різних органах. Кількість таких ключів буде зростати і згодом, потрібно 

буде створювати і вести базу даних своїх ЕЦП. 

Більше того досить поширеними є спроби сфальсифікувати ЕЦП або під-

писаний документ, які ще називають «атаки». У відомій роботі Гольдвассер, 

Міка та Рівест виділяють такі моделі атак, які і в наш час залишаються актуаль-

ними: атака з використання відкритого ключа (особа, яка зламує, володіє 

відкритим ключем та набором підписаних повідомлень); атака на основі відо-

мих повідомлень (правопорушник володіє тільки допустимим підписами 

набору електронних документів, які йому вже відомі, але які він не має можли-

вості вибрати сам); адаптивна атака на основі вибраних повідомлень [4]. 

Чинні стандарти України щодо ЕЦП не відповідають Європейським і мі-

жнародним стандартам. Базовим європейським законодавчим актом є 

Директива 1999/93/ЄС, а в Україні відповідно Закон України «Про електронні 

довірчі послуги». Основні терміни Закону не відповідають термінам Директиви 

ЄС, немає спільних критеріїв, відповідності стосовно юридичної сили, правово-

го статусу ЕЦП між Законом України і Директивою ЄС. Найбільш напруженим 

моментом є те, що рівень безпеки ЕЦП в Україні, у порівнянні з цифровим під-

писом в ЄС, є значно заниженим на законодавчому рівні, що відбивається і та 

на інших нормах права [4]. 

Для гармонізації та узгодження українських та міжнародних стандартів 

необхідно: систематизувати законодавство України щодо ЕЦП відповідно до 

міжнародних стандартів та розробити єдиний підхід до використовуваних алго-

ритмів створення ЕЦП. 

Отже, в Україні ЕЦП може виступати повноцінним замінником власнору-

чного підпису тільки у випадку, якщо використовується посилений сертифікат 

ЕЦП для підтвердження й перевірки такого електронного підпису.  

Також не можна залишити поза увагою питання визнання сертифікатів 

ключів електронного цифрового підпису, виданих в інших країнах.  

Статтею 6 Закону «Про електронні довірчі послуги» фактично передбаче-

но, що в Україні визнаються електронно-цифрові підписи, виконані за 
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допомогою лише сертифікатів ключів, одержаних тільки в Україні. Таким чи-

ном, учасники правовідносин у сфері електронноцифрового підпису в Україні 

фактично позбавлені можливості користуватися послугами іноземних компа-

ній, які, до речі, є світовими лідерами в цій галузі й мають розвинену 

інфраструктуру [1]. 

Одне з проблемних питань, що повинні вирішити законодавство у цій 

сфері – це робота центрів сертифікації ключів, які мають надавати послуги 

цифpового підпису. Спеціалісти вважають, що кількість бажаючих займатися 

такою діяльністю буде досить незначною. Тому, що фінансовий бар’єр виходу 

на ринок таких структур за нинішніх умов буде досить високим з огляду на 

специфіку їх функцій (надання засобів цифрового підпису, формування, розпо-

всюдження, скасування, блокування та поновлення сертифікації ключів, 

генерація відкритих та особистих ключів тощо). А враховуючи те, що все 

пoвинно починатися практично з нуля, оскільки майже таким на даному етапі є 

ринок користувачів, «повернення» зроблених вкладень буде досить довгим [5]. 

Отже, центр сертифікації ключів є критичним елементом в системі засто-

сування ЕЦП. Неналежна організація надання послуг ЕЦП, незабезпечення 

відповідного рівня безпеки функціонування, захисту інформації або збої  у ро-

боті зазначеного суб’єкта може створити умови, що сприятимуть масовим 

зловживанням при застосуванні ЕЦП, в тому числі їх підробленню, компроме-

тації та неможливість використовувати даний механізм  підписувачами, що 

отримують послуги ЕЦП у цих суб’єктів та особами, які перевіряють ЕЦП. 

Таким чином, при провадженні систем електронного документообігу слід 

відзначити типові проблеми із застосуванням електронного цифрового підпису: 

 потрібно встановити деякі важливі і визначені вимоги, при дотриманні 

яких електронний цифровий підпис буде вважатися юридично рівним 

власноручному підпису особи; 

 незрозуміло, які методи захисту інформації від несанкціонованого досту-

пу одержать правове визнання - тільки ЕЦП або ж вся сукупність аналогів 
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власноручного підпису, що використовуються при електронному обміні 

даними, якось: шифри, коди, паролі і т.д.; 

 потрібно створити механізм дії електронного документа, підписаного 

ЕЦП, як доказ у суді: до них належать процедури експертизи електронно-

го документа, його вилучення,тощо; 

 потрібно розглянути певні питання про сертифікацію і ліцензування в 

сфері застосування цифрового підпису[5]. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна визначити, що досі є неврегу-

льовані певні питання в сфері електронного документування, тому ми 

вважаємо, що задля забезпечення ефективнішого здійснення впровадження еле-

ктронного цифрового підпису в сфері документування повинна бути, в першу 

чергу, наявна політична воля та організована державна політика з приводу 

впровадження електронного цифрового підпису, повинна приділятися особлива 

увага захисту та охороні електронного підпису, здійснення гармонізації націо-

нального законодавства з міжнародними договорами, прийняття пакету 

законодавчих актів, які б досконало та максимально чітко визначали регулю-

вання проблемних питань, розробка програмних засобів, які б забезпечували 

захист електронних документів та обмежували б до них доступ тощо. 
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м. Харків, Україна 

Сучасний стан економічних відносин, а також евроінтеграційний вектор 

розвитку України обумовили значні зміни у вітчизняному кримінальному зако-

нодавстві, зокрема появу інституту кримінальної відповідальності юридичних 

осіб. Цей інститут був запроваджений законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералі-

зації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно 

відповідальності юридичних осіб»  від 23 травня 2013 року № 314-VII та почав 

діяти з 1 вересня 2014 року.  

Варто зауважити, що доповнення Загальної частини Кримінального коде-

ксу України новим розділом XIV
-1

 «Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб» викликало бурхливі наукові дискусії, спричиненні пев-

ною неузгодженістю таких нововведень з принципами національної системи 

кримінального права. Можливість притягнення юридичної особи до криміналь-

ної відповідальності суперечить принципу особистої відповідальності. Адже 
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юридична особа в розумінні кримінального права сама по собі не здійснює 

жoдних передбачених Законом про кримінальну відповідальність дій, вони 

вчиняються лише фізичними особами, які можуть усвідомлювати їх суспільну 

небезпечність. Крім цього обов’язковою ознакою як злочину, передбаченого ч.1 

ст. 11 ККУ, так і складу злочину є вина, що відображає психічне ставлення 

oсоби до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків у формі умислу чи нео-

бережності — такий психічний стан притаманний лише людині.  

Чинний Кримінальний кодекс України визначає суб’єктом злочину  

виключнo фізичних осіб, а тому юридичні особи не можуть нести кримінальну 

відповідальність. У зв’язку з цим законодавець взагалі відмовився від терміну 

«кримінальна відповідальність юридичних осіб», натомість до норм загальної 

частини КК України було додано окремий розділ XIV
-1

, що визначає заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.  Кримінальному праву 

України ще до запровадження зазначеного правового інституту були відомі за-

ходи кримінально-правового характеру, відмінні від кримінальної відповідаль-

ності, а саме — примусові заходи виховного характеру, примусові заходи 

медичного характеру, спеціальна конфіскація, звільнення від кримінальної від-

повідальності. Оскільки практика застосування таких заходів уже давно відома 

багатьом країнам світу, можна виділити 3 основні підходи до розуміння кримі-

нальної відповідальності юридичних осіб: 

1. Повне визнання інституту кримінальної відповідальності юридичної 

особи (Франція, КНР, Литва, Естонія) 

2. Повне заперечення цього інституту (Болгарія, Угорщина, Білорусія) 

3. «Квазікримінальна» або як її називають адміністративно-кримінальна 

відповідальність юридичних осіб (ФРН, Швеція, Італія, Іспанія).  Основною 

ознакою такого підходу є те, що законодавство не визнає юридичних осіб 

суб’єктами злочину, але у випадках, передбачених окремими нормативними 

актами, до них можуть застосовуватися певні кримінальні санкції. [1, с.11] 

Необхідність встановлення кримінальної відповідальності юридичних 

осіб знайшла своє відображення у Рекомендації № (88)18 Комітету Міністрів 
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Ради Європи про відповідальність підприємств — юридичних осіб за правопо-

рушення, які вчиняються в процесі ведення ними господарської діяльності. 

Проблема введення юридичних осіб у сферу впливу кримінального права має 

свою давню історію. Зокрема, ще 1670 року у Франції було прийнято Ордонанс 

щодо кримінального процесу, у якому цілий розділ було присвячено покаранню 

товариств.  Відповідно до чинного Кримінального кодексу Франції від 22 липня 

1992 р. до кримінальної відповідальності можна притягнути будь-яку юридичну 

особу, за винятком держави. Згідно зі ст. 121-2 КК Франції  юридичні особи 

можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності як поряд із фізични-

ми особами, так і самостійно.[2, с.20] 

У британській системі права поширений принцип, коли під виною юри-

дичної особи розуміють вину керівника або керуючого органу цієї організації. 

У США до юридичних осіб застосовується кримінальна відповідальність і в тих 

випадках, коли вони допускають зайняття їх працівниками «неналежною діяль-

ністю». Так, ще у 1909 р. Верховний Суд США визнав аналогію між цивільно-

правовою і кримінально-правовою відповідальністю корпорацій в частині дока-

зування вини. Зазначений підхід американського законодавця узгоджується із 

теорією соціального розуміння вини, зміст якої стосується відповідальності 

юридичної особи перед суспільством і державою за негативні наслідки її діяль-

ності. [3, с.318] 

 Якщо виходити зі змісту пояснювальної записки до проекту Закону 

№314-VII, в Україні запроваджено квазікримінальну відповідальність юридич-

них осіб, а саме застосування адміністративних за своїм характером санкцій 

(штрафи, конфіскація майна та ліквідація юридичної особи), але за правилами 

кримінального провадження. Відповідно до ст. 96
3
 КК України застосування 

заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи можливе лише за 

одночасної наявності таких обов’язкових умов: 

 факт вчинення хоча б одного зі злочинів, передбачених ч. 1 ст. 96
3
 ККУ; 

 особа, що вчинила злочин була уповноваженою особою юридичної особи; 

 вчиняючи злочин, особа діяла від імені юридичної особи; 
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 особа діяла в інтересах юридичної особи. 

Заходи кримінально-правового характеру застосовуються до юридичних 

осіб, якщо шляхом досудового розслідування буде встановлено вину уповнова-

женої фізичної особи, яка діє від імені або (та) в інтересах юридичної особи. У 

першу чергу мова йде про корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих 

злочинним шляхом, терористичну діяльність, злочини проти основ національ-

ної безпеки та військові злочини. Крім того, заходи кримінального характеру 

застосовуються до юридичних осіб у разі підкупу виборця, незаконного позба-

влення волі, пропаганди війни, геноциду, вчинення злочину проти установ, що 

мають міжнародний захист тощо. [4, с.25] 

Слід зазначити, що у разі вчинення злочинів терористичної спрямованос-

ті, передбачених статтями 258-258
5
 Кримінального кодексу України наявність 

такої умови, як дія в інтересах юридичної особи є необов’язковою. У цих випа-

дках для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 

характеру достатньо того, що при вчиненні злочинів такого виду особа діяла від 

імені юридичної особи. 

Положення Закону про кримінальну відповідальність, що визначають пo-

рядок призначення (статті 65-73 ККУ) чи звільнення від покарання (статті 74-87 

ККУ) не можуть бути використані при призначені заходів кримінально-

правового характеру, тому суд повинен керуватися статтями 96
10 

і 96
11  

Кримі-

нального кодексу України.  До юридичних осіб застосовують такі заходи як 

штраф, конфіскація майна та ліквідація, де штраф та ліквідація є основними, а 

конфіскація — додатковим заходом кримінально-правового характеру і засто-

совується лише у разі ліквідації юридичної особи. [5, с.311] 

Відповідно до ст. 96
8
 і 96

9
 ККУ  ліквідацію юридичної особи з конфіска-

цією майна суд призначає у разі вчинення від її імені та в її інтересах 

уповноваженою особою терористичного злочину, злочину проти основ націо-

нальної безпеки, міжнародного правопорядку, проти миру і безпеки людства, а 

також за деякі інші злочини, передбачені п.4 ст. 96
3
 ККУ. Конфіскація май-

на полягає у примусовому безоплатному вилученні майна юридичної особи, 
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таке майно переходить у власність держави. Як виняток, ліквідація підприємст-

ва не застосовується, якщо така юридична особа належить до об’єктів, що 

мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.  

В усіх інших випадках може бути застосований тільки штраф, роз-

мір якого визначається судом з розрахунку подвійного розміру отриманої 

юридичною особою неправомірної вигоди, а якщо така вигода відсутня – вихо-

дячи з тяжкості вчиненого злочину:  

 невеликої тяжкості – 5-10 тис. НМДГ; 

 середньої тяжкості – 10-20 тис. НМДГ; 

 тяжкий – 20-50 тис. НМДГ; 

 особливо тяжкий – 50-70 тис. НМДГ. 

Порядок застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру за сукупністю злочинів регламентований ст. 96
11

 КК України. Відпо-

відно до положень вказаної статті суд зобов’язаний застосувати до юридичної 

особи кримінально-правові заходи окремо за кожний злочин, що входить до 

сyкупності, а потім необхідно визначити остаточний основний захід шляхом 

поглинання менш суворого заходу більш суворим. Це означає, що основний 

зaхід має бути застосований в межах більш суворого заходу, призначеного за 

один зі злочинів, що входить до сукупності. У разі вчинення уповноваженою 

особою злочину за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком, 

пoглинання менш суворого заходу більш суворим не допускається — кожний із 

таких заходів виконується самостійно, крім випадків застосування судом за 

обома вироками ліквідації юридичної особи.  

На сьогодні, єдиною підставою для звільнення юридичної особи від 

зaстосування заходів кримінально-правового характеру є завершення строків 

давності, які також визначаються залежно від ступеня тяжкості злочину, а саме: 

3 роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, 5 років – середньої тяжко-

сті, 10 років – тяжкого злочину та 15 років – особливо тяжкого злочину.  

Важливою умовою  звільнення від заходів кримінально-правового харак-

теру є те, що перебіг строків давності не зупинявся та не переривався. 
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Відповідно до положень ст. 96
5
 КК України перебіг давності зупиняється, якщо 

особа переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У такому 

випадку перебіг строків давності відновлюється з дня встановлення місцезна-

ходження цієї уповноваженої особи. Перебіг давності переривається, якщо 

особа повторно вчинила злочин, зазначений у статті 96
3 

ККУ, а строки давності 

обчислюються окремо за кожний злочин. 

Більшість науковців схиляються до думки про необхідність доповнення 

статті 96
5
 КК України іншими підставами звільнення юридичних осіб від засто-

сування заходів кримінально-правового характеру, зокрема у разі примирення з 

потерпілою особою та відшкодування завданих збитків за вчинення вперше 

злочину невеликої або середньої тяжкості. 

Таким чином, законодавче закріплення заходів кримінально-правового 

характеру до юридичних осіб можна визнати позитивним явищем в системі 

кримінального права. Проте, актуальною залишається  потреба у вдосконаленні 

та подальшій регламентації норм, закріплених в розділі XIV
-1

 Кримінального 

кодексу України. Адже залишається не вирішеним питання щодо застосування 

кримінально-правових заходів до юридичних осіб під час їх приєднання, злит-

тя, поділу, виділення чи перетворення, а також існує потреба в розробленні 

чіткого визначення кримінально-правового статусу юридичних осіб. 
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м. Полтава,  Україна 

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що піратство несе за-

грозу не лише окремим державам, а й всій міжнародній безпеці. Такі дії 

призводять до негативних наслідків як в економічній, соціальній, так і у полі-

тичній сфері, зокрема через те, що зростає напруга між країнами у зв’язку з 

перешкодами у морському судноплавстві. Ця проблема стосується і України, 

оскільки велика кількість українських моряків знаходяться на суднах, які пере-

бувають під юрисдикцією різних держав. Також необхідно з'ясувати чи сприяла 

наша держава у діяльності цих операцій. На доктринальному рівні увага питан-

ню стосовно міжнародних операцій проти піратства майже не приділяється, у 

зв’язку з чим існує потреба узагальнити найпоширеніші думки науковців та до-

слідити найважливіші міжнародні операції.  

Основними документами у боротьбі з піратством є Конвенція про відкри-

те море 1962 р., Конвенція з морського права 1982 р., а також численні 

Резолюції Ради Безпеки ООН та Рекомендації Міжнародної морської організа-

ції. 
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Міжнародні операції по боротьбі з піратством є різновидом миротворчих 

операцій, під якими розуміють дії, які здійснюються для встановлення, підтри-

мання миру та реалізації інших гуманітарних цілей [1, с. 92]. Такі заходи 

відповідно до Статуту ООН можуть здійснювати регіональні організації, зокре-

ма ЄС, ОБСЄ, НАТО [2]. 

Засоби, які застосовують при виконанні операцій проти піратства, поді-

ляють на дві основні групи. Перша включає дії з виявлення та усунення причин 

такого явища, друга – безпосереднє припинення проявів морських розбоїв та 

ліквідацію їх наслідків. Остання включає в себе комплекс заходів, спрямованих 

на захист, рятування та покарання [3, с. 390]. Кожна із груп, існуючи ізольовано 

одна від одної, не зможе призвести до позитивних результатів, тому при здійс-

ненні міжнародних операцій застосовуються всі засоби для подолання такого 

явища як піратство.  

Науковці звертають увагу на те, що в Конвенції про відкрите море піратс-

тво матиме місце лише у разі його вчинення у відкритому морі або ж за межами 

юрисдикції будь-якої держави, у той час як морські розбої вчиняються у внут-

рішніх, архіпелажних водах тощо. Також як недолік відзначають те, що 

захоплення судна особами, які вже на ньому перебували, не підпадає під понят-

тя піратства в розумінні Конвенції 1962 р. [4, с. 18]. Але, якщо детальніше 

досліджувати міжнародні акти у цій галузі, необхідно звернути увагу на Конве-

нцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

морського судноплавства 1988 року, у якій ст. 6 закріплює, що відповідальність 

за злочини, передбачені цим документом, настає також у разі їх вчинення на 

території певної держави, включаючи територіальне море. Також зазначена 

Конвенція охоплює під злочином проти безпеки морського судноплавства і 

протиправні дії тих осіб, які весь час перебували на цьому судні [5]. З огляду на 

це, можна частково погодитись з наявністю недоліків Конвенції про відкрите 

море, оскільки разом з іншими актами питання щодо піратства врегульоване 

повною мірою. 
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Аналізуючи міжнародні операції у боротьбі з піратством, необхідно  зве-

рнути увагу на Резолюцію 1816 (2008) Ради Безпеки, яка закликала держави 

об’єднати свої зусилля для протидії такому явищу у зв’язку з тогочасними чис-

ленними актами піратства в Сомалі [6]. Можна відзначити, що саме з цього 

акту розпочалася співпраця країн у цій сфері.  

Найуспішнішою з операцій стала операція НАТО «Океанський Щит», яка 

продовжувалась протягом 2009-2016 років. Учасники наділялись широким ко-

лом повноважень, зокрема здійснювали спостережні, розвідувальні заходи, 

супровід комерційних суден, переслідування, затримання піратських кораблів 

тощо [7]. 

Операцію неодноразово продовжували, доки не було мінімізовано навіть 

шанси на відновлення збройних нападів на судна. У декларації, прийнятій на 

саміті НАТО в Чикаго 2012 року, учасники відзначали, що їх задовільняє те, що 

«Океанський Щит» продовжено до 2014 року, і це допоможе  досягти кінцевого 

результату [8]. Хоча з 2012 року жодного судна не було захоплено в охороню-

ваному регіоні, на саміті в Уельсі обговорювалась загроза атак піратів, тому 

було прийнято рішення продовжити операцію до 15 грудня 2016 року [7]. Ус-

пішність цієї операції підтверджується не лише на таких заходах, а й у 

документах НАТО. 

 Україна також посприяла у досягненні мети, задля якої був створений 

«Океанський Щит». Генеральний секретар НАТО звернувся до Міністра оборо-

ни України з Угодою (у формі обміну листами) між Україною та Організацією 

Північноатлантичного договору про участь України в операції «Океанський 

Щит», яку Президент України ратифікував. Тому наша держава поряд з іншими 

країнами зробила значний внесок у здійсненні цієї операції. 

 Ще однією важливою операцією є перша військово-морська операція ЄС 

«Атланта».  Вона була запроваджена документом під назвою Council Joint Ac-

tion 2008/851/CFSP від 10 листопада 2008 року [9]. Повноваження учасників 

операції були аналогічними з «Океанським щитом» і вони у деяких місіях спів-

працювали. 
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Особливістю цієї операції є те, що вона ефективна за рахунок саме запо-

бігання піратських нападів. ЄС підходить до вирішення проблеми піратства 

комплексно і звертає увагу на важливість самозахисту країн від цього явища, 

тому при «Атланті» діють ще декілька місій стосовно Сомалі, які спрямовані на 

навчання місцевих військових та на розвиток регіональних морських можливо-

стей. Зважаючи на значимість цієї операції 30 липня 2018 року Рада ЄС 

продовжила її до грудня 2020 року [10]. 

 Україна брала участь і в цій операції. Указом Президента України від 20 

січня 2010 року №41/2010 було введено в дію рішення РНБО України від 20 

листопада 2009 року "Щодо участі України в операції Європейського Союзу 

"EU NAVFOR ATLANTA" [11].  

Участю у таких міжнародних заходах наша країна довела, що готова за-

безпечувати міжнародний мир та безпеку, а міжнародне співтовариство у свою 

чергу підтвердило, що визнає Україну не лише рівноправним суб’єктом, а й по-

вноцінним партнером у боротьбі з піратством. 

Міжнародні операції з протидії піратству мають як позитивні, так і нега-

тивні риси. До першої групи, перш за все, необхідно віднести значні результати 

таких операцій. Оскільки співпраця світової спільноти допомагає захищати 

економічні, соціальні, політичні відносини та інтереси держав від піратських 

нападів. Тому, зважаючи на гарний ефект цих заходів, поодинокі прояви пірат-

ства, на мою думку, не можна вважати недоліком, так як викоренити таке 

явище неможливо. Як наступну позитивну ознаку потрібно відзначити консолі-

дацію держав, які обговорюють цю проблему, узгоджують можливі шляхи її 

вирішення, об’єднують всі наявні засоби та зусилля. І таким чином країни, які 

раніше не так тісно співпрацювали, починають взаємодіяти для досягнення мі-

жнародно важливих цілей. Також варто звернути увагу на те, що  міжнародні 

операції по боротьбі з піратством як безпосередньо протидіють нападам, так і 

виконують превентивну функцію. Такі заходи мають світове визнання і тому 

сам факт їх проведення у відповідних регіонах здійснює вплив на піратів. 
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Останні, розуміючи, що зазнають покарання, припиняють злочинну діяльність 

у водах. 

Позитивних рис досить багато, але потрібно звернути увагу на певні недо-

ліки. Першою проблемою можна зазначити те, що відсутній єдиний загальний 

документ, який би врегульовував здійснення міжнародних операцій з протидії 

піратству хоча б у загальних рисах. З одного боку, це можна пояснити тим, що 

кожна операція відрізняється від інших чи то повноваженнями, чи то територіа-

льними особливостями. З іншого, все одно, необхідно встановити основні 

принципи, правила проведення таких операцій. На рівні Конвенції ООН з морсь-

кого права 1982 року закріплено лише обов’язок держав протидіяти піратству, а 

як саме, якими засобами, способами, якими повноваженнями при взаємодії наді-

лятимуться учасники не вказано [12]. Все це визначається окремими 

організаціями і лише при безпосередньому створенні конкретних операцій.  

Наступною проблемою є те, що при здійсненні міжнародних операцій по 

боротьбі з піратством може виникнути питання стосовно втручання у внутрішні 

справи держави. Тому у разі виникнення значної кількості таких втручань, не-

обхідно буде віднайти певний баланс, щоб не було посягання на самостійність 

держави, але при цьому було б забезпечено таку ж ефективність цих операцій.  

На мою думку, це може бути вирішено лише разом з першою проблемою. 

Підсумовуючи наявні проблемні питання, акцентую на тому, що існує пот-

реба у прийнятті акту, у якому містились би межі повноважень, які можуть бути 

реалізовані при здійсненні міжнародних операцій з протидії піратству, порядок 

їх здійснення, а також порядок створення цих операцій і орієнтовний перелік ор-

ганів, які наділяються таким правом. Доцільно закріпити ці питання на рівні 

Резолюції Ради Безпеки ООН, з огляду на обов’язковість актів цього органу і на 

спрямованість його діяльності на забезпечення міжнародного миру та безпеки. 

Отже, піратство створює перешкоди морським перевезенням, світовій то-

ргівлі, дестабілізує відносини у міжнародному співтоваристві. А тому як явище, 

яке зачіпає інтереси світової спільноти, потребує активних дій для його подо-

лання. На мою думку, жодна держава не може ефективно боротися з 
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піратством, так як це потребує досить високого рівня підготовки, обізнаності у 

цій сфері та комплексного підходу для протидії. А тому потрібно використову-

вати можливості всіх держав. Саме тому на базі міжнародних організацій 

започатковуються операції по боротьбі з піратством, які поєднують у собі всі 

можливі засоби, як з попередження піратства, так і подальшої ліквідації його 

проявів. Беручи до уваги досвід таких операції, їх успіх зумовлений лише ком-

плексним застосуванням таких заходів. Попри наявність багатьох позитивних 

рис, все ж є недоліки. Основним з яких є відсутність єдиного документу для 

врегулювання проведення міжнародних операцій з протидії піратству, тому не-

обхідно розглянути запропонований вище спосіб подолання цієї проблеми. 

Позитивний результат цього виду миротворчих операцій є досягненням бага-

тьох країн, Україна не є виключенням, оскільки проявляє активність та 

зацікавленість у вирішенні цієї проблеми. Тому з огляду на практику, необхідно 

відзначити, що саме міжнародні операції є найефективнішим способом бороть-

би з піратством. 
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