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УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ 
СУСІДСТВА

До воєнного нападу Росії на  Україну та  піс-
ля нього наша країна як своєрідний буфер продовжує відіграва-
ти надзвичайно важливу роль у  розвитку політичної, економічної 
та  безпекової взаємодії між  країнами Європейського континен-
ту та  в  прилеглих зонах, забезпечуючи відносну регіональну ста-
більність і  безпеку. Безпосередньо межуючи в  своїй західній час-
тині з  такими державами  — членами Європейського Союзу, як 
Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія, маючи вихід до Чорного 
та Азовського морів, Україна залишається важливим гравцем у між-
народних відносинах країн Східної Європи. 

Важливо зауважити, що на  шлях посткомуністичних перетво-
рень Україна, як і інші східноєвропейські країни, стала у 1990-х рр. 
За  кілька десятиліть найвищими органами державної влади було 
прийнято цілу низку актів політичного та  правового характеру, 
в яких визначено євроінтеграційний поступ та його різнострокові 
цілі на перспективу. Політико-правові основи європейської та євро-
атлантичної інтеграцій були закріплені ще в Декларації про держав-
ний суверенітет України, прийнятій 16  липня 1990  р. Верховною 
Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки: 
«Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного 
спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і  між-
народної безпеки, безпосередньо бере участь у  загальноєвропей-
ському процесі та європейських структурах» [1]. 

На сьогодні різні соціальні прошарки українського суспіль-
ства загалом досягли консенсусу в  тому, що вступ до  Євросоюзу 
є бажаним і  може каталізувати необхідні зміни фактично в  усіх 
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галузях суспільного життя. Іншими словами, в  уявленнях біль-
шості громадян України Європейський Союз став досить прива-
бливим у  багатьох відношеннях. Однак у  порівнянні з  більшістю 
держав Східноєвропейського регіону, які вже давно стали повно-
цінними членами ЄС, Україна на своєму євроінтеграційному шляху 
продовжує діяти на  кшталт маятника: «то вліво, то вправо», ніби 
«роздвоюючись» між  Європейським Союзом та  Росією. Ключову 
роль у цьому намагається відігравати, хоча й безуспішно, зокрема, 
й нинішнє політичне керівництво, яке більшою чи меншою мірою 
продовжує підпадати під вплив Росії через її агентів. 

Євросоюз, у свою чергу, розглядає Україну в останні роки через 
призму реалізації Європейської політики сусідства (ЄПС), запо-
чаткованої ще в 2003 р. Перші напрями ЄПС почали формуватися, 
на думку європейських дослідників, на початку 2000-х рр. у відпо-
відь на зростаюче усвідомлення державами — членами ЄС, стиму-
льоване, зокрема, урядами країн-членів, необхідністю нового під-
ходу до  сусідів, які можуть з’явитися на  кордонах ЄС після його 
розширення до  Центральної та  Східної Європи. Попередні обго-
ворення в  Раді та  Комісії свідчать про  те, що ключовими пробле-
мами Союзу були стабільність та безпека на кордонах ЄС, а також 
велика надія на  поширення добробуту на  «кільце друзів», які зна-
ходяться на найближчому задньому обійсті Союзу. Такі пріоритети 
продовжували закріплювати в  своїх документах Рада та  Комісія, 
де з  самого початку відображалося, що основою сусідської полі-
тики були власні інтереси ЄС, які полягають у захисті кордонів ЄС 
від небажаного руху й потенційних наслідків політичної нестабіль-
ності чи конфліктів та в збереженні цілісності його ринку [2]. 

Те, що саме стабільність стане основним політичним пріорите-
том оновленої ЄПС на  найближчі кілька років, чітко зафіксовано 
у  вступній частині спільного Повідомлення Європейської Комісії 
та Високого представника ЄС «Огляд Європейської політики сусід-
ства»  [3]. При  цьому наголошується, що стабільність базується 
на  демократії, правах людини, верховенстві права та  економічній 
відкритості. 

Однак, попри те, що основною метою ЄПС є попередження 
виникнення розмежувальних ліній між  розширеним ЄС та  його 
як новими країнами-сусідами, так і  країнами Східної Європи, 
Південного Кавказу та  Південного Середземномор’я шляхом 
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залучення цих країн до політичної, економічної, безпекової та куль-
турної співпраці та  уніфікації, все-таки не  вдалося уникнути кон-
фліктних ситуацій і  навіть воєнних дій з  боку Росії. Можливо, це 
сталося тому, що, як підкреслюють європейські аналітики, на прак-
тичному рівні ЄС включив Україну в  Європейську політику сусід-
ства замість вироблення індивідуальної стратегії розвитку відносин 
з нею. На теоретичному рівні науковці погоджуються, що за таких 
умов вплив ЄС, у тому числі на успішну демократичну трансформа-
цію, буде радше непослідовним і малоефективним [4, 19]. 

Дослідження відносин «Україна — ЄС» через призму ЄПС пока-
зує, що певні висновки були зроблені Євросоюзом, зокрема після 
нападу Росії на  Україну, суть яких зводиться до  того, що безпека 
визначена одним з  пріоритетів: «новий фокус на  безпеці відкриє 
широкий спектр нових сфер співпраці в  рамках ЄПС»  [5]. Проте, 
оскільки цей документ не  передбачає гарантування безпеки краї-
нам-сусідам, варто погодитися з думкою В. Мартинюка про те, що 
політика буде спрямовуватися на стабілізацію ситуації у найближ-
чому оточенні ЄС і тим самим уникнення загроз, з якими він сти-
кається, відсунення їх подалі від  кордонів Євросоюзу. Тому осно-
вними напрямками співпраці ЄС з  країнами-сусідами визначено: 
попередження конфліктів, захист кордонів, протидію тероризму, 
радикалізації й організованій злочинності, реформування сектора 
безпеки [6]. 

Така співпраця вже зараз цілком можлива, якщо взяти до уваги 
напрацювання Мюнхенської конференції з  безпеки 2021  р. 
Результати конференції є доволі оптимістичними і, на  думку 
О.  Їжака, «створюють враження відновлення звичного внутріш-
нього облаштування трансатлантичної спільноти. У  ній демокра-
тичний розвиток та особисті свободи є незмінною цінністю, США 
беруть на себе зобов’язання лідера, європейські країни виробляють 
потенціал досягнення спільних цілей» [7]. 

Вирішення безпекових проблем України в рамках ЄПС не є успіш-
ним, що цілком очевидно, як і  те, що воно неможливе без  участі 
США. Про  те, що захист територіальної цілісності й  суверенітету 
України є вкрай важливим елементом у  відповіді США й  Європи 
на  загрози з  боку Росії з  метою захисту західної моделі демокра-
тії й  трансатлантичної єдності, заявив 19  лютого 2021  року прези-
дент США Джо  Байден під  час онлайн-виступу на  Мюнхенській 
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конференції з  питань безпеки. «Путін прагне послабити європей-
ський проєкт і наш союз НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну 
єдність і нашу рішучість. Тому що Кремлю набагато легше заляку-
вати й погрожувати окремим державам, ніж проводити переговори 
з  потужною й  тісно об’єднаною трансатлантичною спільнотою… 
Саме тому відстоювання суверенітету й  територіальної цілісності 
України залишається життєво важливою справою для  Європи 
і Сполучених Штатів» [8]. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що Україна в  оновле-
ній Європейській політиці сусідства має враховувати її основний 
політичний пріоритет на  найближчі кілька років  — стабільність. 
Також важливою передумовою серйозного ставлення з  боку євро-
пейських та світових партнерів до України і бажання продовжувати 
підтримку нашої держави має бути чітке усвідомлення необхідності 
захисту західної моделі демократії й трансатлантичної єдності, базо-
ваної на забезпеченні верховенства права, становленні незалежної 
й дієвої судової гілки влади та створення ефективної національної 
системи публічного управління. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ. 
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Робота щодо припинення навмисних проти-
правних дій бачиться неможливою без чіткого розуміння найбільш 
значущих політичних чинників розвитку комп’ютерної злочинності. 
Саме в цьому контексті слід відповісти на питання, які процеси де-
мократичного управління та які юридичні норми повинні бути по-
годженні для прийняття рішення щодо застосування тих чи інших 
відповідних заходів.

До найвагоміших політичних чинників, що визначають розвиток 
комп’ютерної злочинності в Україні, варто віднести: 

1) розвиток руху хактивістів як політичної причини комп’ютерної 
злочинності. Хактивізм (hacktivism, від  англ. hack  — рубати 
та activism — активізм  [1]) — це суспільний рух, який передбачає 
боротьбу за  права та  свободи людини та  громадянина за  допомо-
гою використання комп’ютерних технологій та інформаційно-теле-
комунікаційних мереж, включаючи Інтернет; 

2) заподіяння шкоди державним інтересам, діяльності механізму 
державної влади України збройними силами ворожих країн шляхом 
використання шкідливих комп’ютерних програм як інформаційної 
зброї; 

3)  діяльність спецслужб іноземних держав щодо українських 
органів влади, установ, підприємств для отримання інформації гео-
політичного, військово-технічного, дипломатичного та іншого стра-
тегічного характеру, тобто кібершпіонаж [2, 41] 

Особливого значення згадані проблеми набувають з  ураху-
ванням фактичної відсутності ефективно функціонуючого, закрі-
пленого на  законодавчому рівні правового механізму забезпе-
чення кібербезпеки, істотного відставання України від  більшості 
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розвинених держав і ряду держав з перехідною економікою за рів-
нем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Як 
відзначають фахівці, «існує багато випадків кібернападів, які ніколи 
не будуть відомі, і все-таки шпигунство існує для того, щоб ніколи 
не  бути виявленим. На  щастя, було кілька випадків кібернападів, 
які були не  тільки виявлені, але  також заявлені і  в  деяких випад-
ках проаналізовані»  [4, 5]. Однак «існування і  розвиток будь-якої 
галузі права пов’язано з  реальним станом суспільства. Це просте-
жується на історії класичних галузей права: цивільного, криміналь-
ного, адміністративного, конституційного. Правова система  — це 
жива сфера позитивного права. Вона, будучи регулятором суспіль-
них відносин у своїй сукупності, сама схильна до впливу динаміки 
економічних, соціальних, політичних умов життя соціуму»  [5, 26]. 
За  аксіомою, «інформаційне суспільство може бути таким лише 
за умови, що воно є суспільством громадянським, соціальним, демо-
кратичним і правовим» [6, 90]. В силу своєї природи кібертероризм 
і  кібершпіонаж «кидають виклик сферам дослідження частково 
через великий масштаб дій і подій, що мають місце» [7, 42]. Подібна 
особливість кібершпіонажу, на наш погляд, робить єдино можливою 
і  доцільною консолідацію зусиль щодо забезпечення національної 
кібербезпеки в одній державній службі. Створення подібної служби 
дозволить організувати єдині підходи щодо забезпечення режиму 
безпеки та правопорядку на національному рівні, а в разі наявності 
належної політичної волі й  міжнародної кон’юнктури  — і  на  між-
народному. В  умовах складної економічної ситуації важливою є 
консолідація матеріальних ресурсів і  кадрового складу. Це дозво-
лить, за  умови створення належних організаційно-правових меха-
нізмів, забезпечити необхідний режим національної кібербезпеки, 
ефективно використовувати бюджетні кошти та наявний кадровий 
потенціал, протидіяти актам кібершпіонажу, а також іншим загро-
зам національної кібербезпеки. На  думку автора, така служба має 
бути наділена широкими повноваженнями відповідно до  Кодексу 
України про  адміністративні правопорушення та  Кримінально-
процесуального кодексу України. Подібний підхід дасть змогу 
створити живу структуру, здатну відповідати мінливим викли-
кам сучасного інформаційного суспільства. Наділена необхідними 
кадровими і  матеріально-технічними ресурсами для  оперативної 
компетентної реалізації своїх вузькоспеціалізованих повноважень 
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в  рамках спеціальної підслідності, така служба позитивно вплине 
на  стан інформаційної захищеності, рівень законності і  правопо-
рядку в національному сегменті інформаційно-телекомунікаційної 
мережі «Інтернет».

Проблема боротьби з кібершпіонажем значною мірою ускладню-
ється через глобальний масштаб інформаційних мереж. В  даному 
випадку ефективності вжитих зусиль заважають ті ж проблеми, які 
притаманні будь-якому комерційному проєкту міжнародного рівня. 
Крім того, виникають і додаткові складнощі, пов’язані з участю струк-
тур приватного сектора. Якщо якийсь вебсайт зі шкідливим контен-
том має розширення, наприклад, .ch (Швейцарія), але належить Росії 
й розміщений при цьому в Нідерландах, то хто в такому випадку несе 
за  нього відповідальність і  які правові норми повинні при  цьому 
застосовуватися? Але навіть відповідь на це головне питання, тобто 
хто конкретно стоїть за  тією чи іншою IP-адресою, вимагає участі 
суб’єктів приватного сектора, багато з  яких або взагалі не  зберіга-
ють подібну інформацію, або не хочуть нею ділитися. Ця проблема 
ускладнюється ще й тим, що в багатьох країнах законодавство з цього 
питання або зовсім відсутнє, або має дуже обмежений характер [8, 17]. 
У  багатьох випадках, навіть якщо керівництво країни рішуче нала-
штовано на боротьбу з кіберзлочинністю, у держави немає необхідних 
технічних можливостей для розробки потрібного законодавства або 
механізмів його реалізації в разі, якщо таке законодавство вже існує. 
В умовах відсутності необхідної нормативно-правової бази та техніч-
них можливостей для її реалізації злочинці можуть увійти в Інтернет 
анонімно, користуючись мережею на території слабо розвиненої дер-
жави (наприклад, за допомогою незареєстрованої SIM-карти), і без-
карно здійснювати свої злочини із-за кордону. За словами голови кон-
сультативної ради Міжнародного багатостороннього партнерства 
проти кіберзагроз (міжнародна організація, що діє під егідою ООН) 
Датук Мухаммеда Нур Аміна, такі країни ризикують перетворитися 
в  «недієздатні держави кіберпростору» (cyber failed states). З  огляду 
на витратність заходів щодо убезпечення інформаційних мереж (за 
різними оцінками, від 3 до 10 % від загальних витрат на утримання 
мереж) незрозуміло, як скоро такі держави зможуть оволодіти необ-
хідними ресурсами [8, 23].

Тому потрібно створити загальну стратегію і  загальні пра-
вові норми, які регулювали б правила боротьби з кібершпіонажем 



18  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

на  міжнародному рівні. Однак зусилля з  розвитку міжнародного 
співробітництва в  цій сфері неминуче вимагатимуть вирішення 
такої серйозної проблеми, як дотримання оптимального балансу 
між  вимогами про  збереження анонімності, конфіденційності 
та відкритості, з одного боку, і вимогами кібербезпеки — з іншого, 
зокрема, що стосується інформаційних обмінів і  вдосконалення 
можливостей щодо пошуку кіберзлочинців. 
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ СТУДЕНТСТВА 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Важливим аспектом розвитку сучасного суспіль-
ства, держави та правової сфери є впровадження принципу верхо-
венства права, забезпечення гідних умов людського життя та прав 
і свобод людини як вищої соціальної цінності. Особливого значен-
ня ці завдання набувають в аспекті гарантування прав молоді, адже 
саме ця соціальна група є основним суб’єктом забезпечення майбут-
ніх напрямків розвитку суспільства.

Реформування національного законодавства та  державної полі-
тики у сфері прав людини пов’язується з приведенням його у відпо-
відність до міжнародно-правових актів та принципів, урахуванням 
об’єктивних факторів та  суспільних інтересів, забезпеченням пра-
вового компромісу з метою подолання різноманітних конфліктів як 
у сфері прав людини, так і взаємодії держави та особи. 

Характеризуючи права студентства, ми не можемо констатувати 
наявності спеціальної нормативної бази їх закріплення та гаранту-
вання. Тому вважаємо за  потрібне охарактеризувати можливості 
обмеження цих прав відповідно до  існуючих обмежень прав насе-
лення.

Спалах інфекційного захворювання COVID-19 заскочив пла-
нету зненацька, адже ніхто не уявляв, що у ХХІ ст. можлива поява 
вірусу, який забере сотні тисяч життів, і медицина буде безсильна 
в  цьому протистоянні. Кожна держава, яка стикнулася з  поши-
ренням коронавірусної хвороби, повинна була проявити швидке 
реагування та створити умови, за яких мінімізується можливість 
збільшення зараження населення. Утім, введення жорстких каран-
тинних заходів помітно вплинуло на  повсякденне життя кож-
ного, зокрема, на можливість здійснення базових прав та свобод. 
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У  суспільстві виникло чимало дискусій стосовно того, що права 
людини обмежують свавільно і  незаконно, а  тому актуальним 
є дослідження поняття «обмеження прав людини», визначення 
випадків, у яких обмеження є правомірним, та встановлення того, 
які права обмежуються через введення карантинних заходів і чи є 
такі обмеження правомірними. 

Утім, наявність подібних положень не означає, що права та сво-
боди є абсолютними, оскільки нормальний процес функціонування 
та розвитку суспільства породжує ситуації, які потребують від дер-
жави правомірного встановлення обмежень прав людини [1, 79]. 

Розглядаючи проблему обмеження прав людини, доцільно звер-
нути увагу на ідею необхідності виокремлення двох різних понять: 
1)  безпосередньо обмеження прав як позбавлення власників час-
тини прав або частини певного права; 2)  обмеження у  здійсненні 
прав як повна або часткова неможливість реалізації певних прав. 
Другий підхід до  розуміння обмежень припускає, що усі права 
у повному обсязі залишаються у людини — носія прав, а припиня-
ється тільки можливість їх реалізації [2, 359]. Тобто у цьому разі 
не  йдеться про  скорочення обсягу прав чи їхнє скасування вза-
галі. На  нашу думку, саме у  такому значенні доцільно досліджу-
вати правомірність обмеження прав людини у  ситуації введення 
карантину в державі.

Конституційний Суд України у рішенні № 2-рп/2016 від 1 червня 
2016  р. зазначає, що обмеження щодо реалізації конституційних 
прав і  свобод не  можуть бути свавільними та  несправедливими, 
вони мають встановлюватися виключно Конституцією і  законами 
України, мати легітимну мету, бути зумовленими суспільною необ-
хідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими; 
у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець 
зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке надасть 
можливість оптимально досягти легітимної мети з  мінімальним 
втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати 
сутнісний зміст такого права [3].

Актуальною ілюстрацією обмеження конституційних прав 
людини для  охорони здоров’я населення є постанова КМУ «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 
від 11 березня 2020 р. зі змінами (надалі — Постанова № 211) [4]. 
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Відповідно до пп. 1 п. 2 Постанови № 211 заборонено з 6 квітня 
2020  р. перебування в  громадських місцях без  вдягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, 
у тому числі виготовлених самостійно. У цьому положенні ми вбача-
ємо порушення права кожного на повагу до його гідності, гаранто-
ваного ст. 28 Конституції України. Також існує проблема норматив-
ного визначення поняття «громадське місце», що надає можливість 
правозастосовним органам тлумачити це положення на  власний 
розсуд. Необхідно звернути увагу і на те, що ст. 3 Закону України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення» передбачено, що фінансування санітарних і протиепідеміч-
них заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику 
захворювань населення, здійснюється коштом державного і  місце-
вих бюджетів, підприємств, установ та організацій, а також за раху-
нок позабюджетних коштів. У нашому випадку, передбачаючи адмі-
ністративну відповідальність за  порушення «маскового режиму», 
держава не  виконує покладені на  неї зобов’язання щодо забезпе-
чення населення такими засобами індивідуального захисту.

Підтвердження цьому можна знайти і в ст. 21 Кодексу цивільного 
захисту України, згідно з  якою громадяни мають право на  забез-
печення засобами колективного та  індивідуального захисту та  їх 
використання, а також у ст. 16 цього Кодексу, якою на КМУ покла-
дається відповідальність за створення резерву засобів індивідуаль-
ного захисту та матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.

Відповідно до пп. 2 п. 2 Постанови № 211 заборонено з 6 квітня 
2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім 
випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не дося-
гли 14  років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальни-
ками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими осо-
бами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини. Цією 
забороною порушуються конституційні права людини на  свободу 
пересування (ст. 33 Конституції України), а також ставиться під сум-
нів рівність конституційних прав і  свобод громадян та  їх рівність 
перед законом (ст. 24 Конституції України) за ознакою віку.

Відповідно до пп. 3 п. 2 Постанови № 211 заборонено перебування 
в  громадських місцях осіб, які не  досягли 14  років, без  супроводу 
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батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних бать-
ків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повно-
літніх родичів дитини. Цим положенням необґрунтовано зазнають 
утиску громадяни віком до 14 років, що аналогічно порушує право 
на  свободу пересування, передбачене ст.  33 Конституції України, 
а також допускається обмеження за ознакою віку, що є неприпусти-
мим відповідно до ст. 24 Конституції України.

Відповідно до  пп.  4 п.  2 Постанови №  211 заборонено відвіду-
вання закладів освіти її здобувачами. Ця заборона прямо обмежує 
право кожного на освіту, а також її доступність (ст. 53 Конституції 
України).

Відповідно до  пп.  7 п.  2 Постанови №  211 заборонено прове-
дення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соці-
альних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необ-
хідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять 
(біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних віз-
ках спортсменів з  інвалідністю), навчально-тренувальних зборів 
спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, 
неолімпійських, національних видів спорту та  видів спорту осіб 
з  інвалідністю за  умови забезпечення учасників засобами індиві-
дуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, 
у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відпо-
відних санітарних та  протиепідемічних заходів. Цим положенням, 
на нашу думку, обмежується право на мирні зібрання, гарантоване 
ст. 39 Конституції України.

Відповідно до  пп.  8 п.  2 Постанови №  211 заборонено роботу 
суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідува-
чів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 
тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розва-
жальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім пев-
них винятків. Ця заборона стосується права кожного на підприєм-
ницьку діяльність, яка не  заборонена законом (ст.  42 Конституції 
України), а також право кожного на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується (ст. 43 Конституції України).

Відповідно до пп. 9 п. 2 Постанови № 211 заборонено регулярні 
та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
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у  міському, приміському, міжміському, внутрішньо-обласному 
та  міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення 
на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім 
певних винятків. Це положення, як і наступні, передбачені пп. 10, 11 
п. 2 Постанови № 211 про заборону перевезення пасажирів метро-
політенами м.  Києва, Харкова і  Дніпра, а  також перевезення паса-
жирів залізничним транспортом в  усіх видах внутрішнього сполу-
чення (приміському, міському, регіональному та дальньому), окрім 
окремих рейсів АТ «Українська залізниця», безпосередньо обмеж-
ують право кожного на  свободу пересування, гарантоване ст.  33 
Конституції України.

Відповідно до  пп.  16 п.  2 Постанови №  211 заборонено перебу-
вати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджу-
ють громадянство чи її спеціальний статус. Цим положенням пору-
шується право кожного на  свободу та  особисту недоторканність 
(ст. 29 Конституції України), а також право на свободу пересування 
(ст. 33 Конституції України).

Відповідно до пп. 17 п. 2 Постанови № 211 заборонено самовільно 
залишати місця обсервації (ізоляції). Це положення порушує право 
кожної людини на  свободу та  особисту недоторканність, передба-
чене ст.  29 Конституції України. Винятки з  цього правила можуть 
встановлюватися лише Конституцією, а не підзаконними актами – 
постановами КМУ.

Відповідно до  п.  8 Постанови №  211 на  період карантину забо-
роняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів 
з госпіталізації та планових операцій, крім певних винятків. Ми вва-
жаємо, що це положення прямо порушує право на охорону здоров’я 
та медичну допомогу, передбачене ст. 49 Конституції України.

Отже, у  більшості пунктів досліджуваної Постанови №  211 
обмежується право на  свободу пересування, закріплене у  ст.  33 
Конституції України. Деталізуються ці обмежувальні заходи 
у  Законі України «Про захист населення від  інфекційних хвороб», 
який наділяє повноваженнями місцеві органи виконавчої влади 
та  органи місцевого самоврядування встановлювати особливий 
режим в’їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і тран-
спортних засобів, а у разі потреби — проводити санітарний огляд 
речей, багажу, транспортних засобів та  вантажів в  умовах каран-
тину, а також створювати на в’їздах і виїздах з території карантину 
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контрольно-пропускні пункти. З  іншого боку, згідно з  п.  4 ст.  2 
Протоколу №  4 до  Конвенції про  захист прав людини і  основопо-
ложних свобод, право вільного пересування в певних місцевостях 
може підлягати обмеженням, що встановлено законом і виправдано 
суспільними інтересами в демократичному суспільстві.

Таким чином, зазначені заборони, введені в дію Постановою КМУ 
«Про запобігання поширенню на  території України гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» № 211 від 11 березня 2020 р. зі змінами, прямо обмежують 
конституційні права громадян. Запровадження особливих режи-
мів у державі, як-от карантин або надзвичайна ситуація, зумовлює 
необхідність їх забезпечення головним чином шляхом обмеження 
основоположних прав людини. Такі заходи насамперед повинні 
бути виваженими і  виправданими, а  також пропорційними реаль-
ній загрозі здоров’ю населення.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
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Питання реформування юридичної освіти 
в Україні постають вже досить давно, а з плином часу стають ще ак-
туальнішими та гострішими. Зрозуміло, що вимога реформування 
юридичної освіти в  Україні є об’єктивним процесом, зумовленим 
низкою факторів:

— міжнародного характеру, адже Україна слідує світовим змінам, 
що потребує відповідності міжнародним принципам та стан-
дартам;

— національного характеру, що пов’язано з євроінтеграційними 
та  європеїзаційними векторами та  напрямами розвитку 
України і реформування інших сфер суспільства;

— прикладного характеру, що пов’язано з гострою необхідністю 
якісної підготовки здобувачів вищої освіти, здатних в  май-
бутньому відповідати не лише вимогам сучасного правничого 
ринку праці, а  й  у  відповідності до  вимог права ефективно 
вирішувати проблеми правотворчої та  правореалізаційної 
практики у нових умовах розвитку суспільства та держави. 

У контексті останнього твердження слушною є позиція вченої 
О.А.  Прилуцької, яка акцентує увагу на  тому, що існування й  ево-
люція України як суверенної держави вимагає своєчасного онов-
лення тих моделей соціальних відносин, які дають змогу досягнути 
цілей держави і суспільства в ситуаціях світу, який глобально змі-
нюється. Звідси принципово значущою стає проблема управлін-
ських кадрів, здатних вирішувати проблеми у нових правових умо-
вах, тобто проблема реформування застарілої системи підготовки 
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фахівців-правознавців як для  законотворчої, так і  для  правозас-
тосовної практики [1, 162]. Тому логічним є спрямування України 
до  реформування освітньої сфери в  цілому та  юридичної освіти 
зокрема. Відповідні напрями й зумовлюють на сьогодні активні про-
цеси в юридичній освітній діяльності, які проявляються в розробці 
тих чи інших концепцій розвитку юридичної освіти. Одним із най-
більш дискусійних та обговорюваних на сьогодні є проєкт Концепції 
розвитку юридичної освіти  [2]. До  розробки Концепції були залу-
чені представники закладів вищої освіти, громадських організацій, 
а також експерти міжнародних програм з реформування юридичної 
освіти в  Україні. Незважаючи на  потужність наукового людського 
ресурсу, який був залучений до роботи у сфері реформування юри-
дичної освіти в Україні, на наше переконання, її напрями потребу-
ють певної кореляції, а  змістовні положення проєкту Концепції — 
і ґрунтовного редагування. Тому вважаємо за необхідне зупинитися 
на певних недоліках, які, на наш погляд, дещо нівелюватимуть про-
цес реформування вищої юридичної освіти в Україні. 

Аналіз положень проєкту Концепції розвитку юридичної освіти 
дає змогу виокремити недоліки змістовного та юридико-технічного 
характеру. До  змістовних недоліків, на  наше переконання, можна 
віднести такі:

1)  невиправдано велика увага приділяється надуманим пробле-
мам і недолікам системи української юридичної освіти, які безпід-
ставно поширюються на всі заклади вищої освіти, що ніяк не відпо-
відає дійсності;

2) досить претензійною є теза «недостатньо висока якість нау-
кових досліджень у  сфері права та  їхня невідповідність сучасним 
потребам держави та суспільства». Не можна «під один гребінець» 
підганяти усі юридичні дослідження. Такі тези свідчать про  недо-
статню обізнаність авторів тексту проєкту Концепції зі станом справ 
та про неповагу до осіб, відданих справі юридичної науки та вищої 
правничої освіти, визнаних у  світі фахівців, які сформували юри-
дичні школи, правові доктрини і  до  експертної думки яких дослу-
хаються Конституційний Суд України, Верховний Суд, інші націо-
нальні суди та практики. І це незважаючи на всі негаразди в державі 
та мізерне фінансування їхньої діяльності;

3) абсолютно необґрунтованим видається встановлення обме-
ження щодо форми навчання: «підготовка здобувачів вищої освіти 
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за  спеціальністю  081 “Право” здійснюється виключно за  денною 
формою здобуття освіти». Відповідно до  пріоритету  — навчання 
протягом всього життя, який також згаданий в проєкті Концепції, 
особі повинна бути забезпечена можливість здобуття освіти, зміни 
фаху, підвищення кваліфікації протягом життя. Саме для навчання 
дорослих (які мають поєднувати навчання з роботою) існують такі 
форми здобуття освіти, як заочна, вечірня тощо. Отже, згадана 
теза Концепції, навпаки, позбавляє фахівців можливості навчання, 
зміни фаху протягом життя і стимулює необхідність вибору профе-
сії раз і назавжди у підлітковому віці. Це абсолютно не відповідає 
сучасним світовим практикам; 

4)  недоцільним та  передчасним, на  наш погляд, є віднесення 
до  систем зовнішнього забезпечення якості підготовки правників 
додатково такої складової, як проведення єдиного державного ква-
ліфікаційного іспиту (ЄДКІ), оскільки він не  відповідатиме прин-
ципу автономії закладів вищої освіти — одному з фундаментальних 
принципів Болонського процесу;

5) вбачається недоцільним «зарегульовування» юридичної освіти 
шляхом встановлення особливих вимог до  ліцензування освіт-
ньої діяльності за  галуззю знань  08 «Право» та  спеціальністю  081 
«Право». Видається, що освітня діяльність у сфері юридичної освіти 
не відрізняється якісно від надання освітніх послуг у сфері освіти 
інженера, соціолога, біолога, географа. Тож обґрунтованість такого 
положення не є доведеною;

6)  викликає зауваження вживання у  змісті Концепції терміна 
«професійна правнича спільнота» та  закріплення його визначення. 
У  чинному законодавстві такий термін не  вживається, водночас 
у проєкті Концепції надається і використовується його визначення: 
«об’єднання, створене у встановленому законом порядку, яке сформо-
ване за  професійною ознакою для  захисту інтересів представників 
правничої професії та  інтересів, пов’язаних з  професійною правни-
чою діяльністю». Таке визначення є неточним в  частині формулю-
вання «об’єднання, створене у встановленому законом порядку…». 
Незрозуміло, чи це є громадське об’єднання, чи об’єднання юри-
дичних осіб. Незрозумілим також є порядок його створення, який 
нібито закріплений законом;

7) викликає зауваження вживання у змісті Концепції «встанов-
лення системи моніторингу внутрішніх систем забезпечення якості 
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вищої юридичної освіти». Варто зазначити, що такий моніторинг 
здійснює НАЗЯВО при акредитації ОПП та ОНП, тому немає необ-
хідності у встановленні ще одного такого моніторингу.

Проєкт Концепції також потребує ґрунтовного доопрацювання 
в  частині юридико-технічного напряму, адже наразі його поло-
ження є технічно недосконалими. Так, на наше переконання, зміст 
Концепції є вужчим за її назву, оскільки за назвою зазначений доку-
мент спрямований на розвиток юридичної освіти, натомість у тек-
сті йдеться про розвиток вищої юридичної освіти. Мета Концепції 
не узгоджується з метою юридичної освіти в цілому.

Стилістика і термінологія Концепції мають низку істотних дефек-
тів, зокрема, в частині вживання слів і термінів, які не мають одно-
значного розуміння, а  саме: «принцип співпереживання», «толеру-
вання… порушень академічної доброчесності» тощо. Окрім того, 
потребують законодавчого закріплення такі терміни, як «компе-
тентність», «правнича компетентність», «спеціальна (фахова, пред-
метна) компетентність», «загальна навчальна компетентність», 
«практична компетентність», визначення співвідношення цих 
категорій з  поняттями «теоретичні знання та  практичні навики». 
Розробники Концепції широко оперують зазначеними категорі-
ями без тлумачення їхнього змісту, що створює додаткові труднощі 
у  розумінні сутності засад реформування юридичної освіти, які 
закладаються у Концепції.

Назви розділів і підрозділів Концепції значною мірою не відпо-
відають їхньому змісту, зокрема таких: «Мета юридичної освіти», 
«Проблема, яка потребує розв’язання» та  «Очікувані результати». 
Їхній зміст є недостатньо взаємоузгодженим.

Наявними є недоліки структурної побудови Концепції. Так, 
у вступній частині підрозділ «Мета Концепції» має бути переміще-
ний на перше місце (початок Концепції). Його зміст потребує уточ-
нення шляхом зазначення конкретних способів вирішення постав-
лених проблем.

Підсумовуючи, варто зазначити, що ухвалення Концепції 
в  запропонованій редакції може мати негативні наслідки та  при-
звести до руйнування системи юридичної освіти України, істотного 
скорочення вступників на навчання за спеціальністю 081 «Право», 
суттєвого зниження ролі юридичної науки та наукових досліджень 
у  сфері права в  системі юридичної освіти і  юридичної практики, 
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створення додаткових формальних перепон для  громадян щодо 
вступу на  навчання та  проведення атестації випускників із  вказа-
ної спеціальності. Окрім того, впровадження положень Концепції 
в  систему підготовки майбутніх правників підриватиме засади 
автономії закладів вищої освіти, суттєво перешкоджатиме спеціа-
лізованості юридичної освіти, виключатиме можливість розвитку 
міждисциплінарності підготовки правників та здійснення науково-
дослідної роботи, що суперечитиме об’єктивним потребам ринку 
освітніх юридичних послуг та наукових досліджень. Вважаємо, що 
Концепція потребує суттєвого доопрацювання із залученням фахів-
ців-правознавців провідних закладів вищої освіти України, зару-
біжних держав, Національної академії правових наук України та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Прилуцька О.А. Національна концепція вищої юридичної освіти як 
показник державної управлінської культури. Науковий вісник Академії 
муніципального управління. Серія: Управління. 2012. Вип. 4. С. 162‒167.
2. Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти. URL: https://mon.
gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-
yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika (дата звернення: 
13.12.2020 р.).



30  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

Осядла М.В.,
головний консультант 
відділу зв’язків з органами правосуддя
Апарату Верховної Ради України, 
к. ю. н.

ПОЛІТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРАВА: 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Право є системоутворюючим елементом меха-
нізму регулювання суспільних відносин, від його змісту та ціннісно-
го потенціалу, а також від ступеня гарантування державою інтере-
сів та запитів різних верств населення залежить результат розвитку 
та  функціонування найважливіших сфер державного, суспільного 
та політичного життя. Призначення права полягає в упорядковані 
відносин з необхідністю узгодження волі й інтересів різних верств 
населення, соціальних груп, окремих індивідів з метою забезпечен-
ня злагоди в суспільстві.

У сучасних умовах активного реформування України, її правової 
системи, питання аксіологічного виміру права набуває значної акту-
альності як орієнтира подальшого розвитку України в  напрямку 
захисту прав і свобод людини та її розбудови як демократичної, пра-
вової держави. Наукове осмислення трансформаційних процесів 
політичного життя свідчить про те, що реалізація власних інтересів 
різними групами, економічними й  політичними спільнотами від-
бувається у певному полі, яке створюється у суспільній свідомості 
ідеологічними концепціями та знаходиться під потужним впливом 
комплексу політичних цінностей.

Варто звернути увагу, що в  науковій літературі виокремлю-
ють такі політичні цінності: конституційність, дотримання законів, 
необхідність боротьби з корупцією, демократичний устрій, євроін-
теграція.

Безумовно, питання євроінтеграційних процесів створило 
виклики, пов’язані з  необхідністю реформування політичної сис-
теми України за  моделлю, що передбачає орієнтацію на  ліберально-
демократичний вектор розвитку (модернізація політичного рефор-
мування). Досліджуючи методологічні аспекти сучасної модернізації, 
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український політолог В.  Горбатенко, пропонує розглянути її крізь 
призму цивілізаційного підходу, вважаючи модернізацію рушійною 
силою новітньої історії нашої країни. В. Горбатенко зазначає: «Набутий 
у 90-ті рр. досвід функціонування України як суверенної незалежної 
держави переконливо свідчить про неможливість спрямування сус-
пільних відносин у  сферу реформаторських зусиль без  належного 
наукового обґрунтування, прогностичних передбачень, розвитку 
новітньої методології та теорії суспільних відносин» [1].

При цьому особливістю розвитку України є те, що не  стільки 
громадянське суспільство відіграє родь фундатора держави, скільки 
сама держава виступає інструментом власної трансформації та фор-
мування громадянського суспільства. Реформування політич-
ної системи українського суспільства впродовж останніх років 
стало пріоритетним напрямком діяльності як органів, так і громад-
сько-політичних об’єднань. Йдеться про  вдосконалення відносин 
на рівні законодавчої, виконавчої та судової гілок влади у напрямку 
зміцнення демократичних засад їх функціонування та  розвитку. 
Водночас суспільне незадоволення пов’язане з повільними політич-
ними змінами, які є нецілеспрямованими, суперечливими та потре-
бують коригування курсу політичних перетворень. 

Доцільно зазначити, що головними чинниками, які визнача-
ють першочергові кроки політичної реформи, є: розбалансова-
ність наявної системи влади, домінування корпоративних інтересів 
та  корупція; фінансова, економічна криза, що потребує терміно-
вої реалізації антикризових заходів з  боку органів влади та  місце-
вого самоврядування, спрямованих на забезпечення можливостей 
розвитку економіки, створення нових робочих місць, забезпечення 
належного рівня соціального захисту [2].

В Україні не  існує згоди щодо мети політичного розвитку, і  це 
найсерйозніша перешкода на  шляху політичної модернізації. Щоб 
зупинити дезінтеграційні та розпочати кардинальні перетворення, 
важливо стабілізувати політичну ситуацію. Основним змістом полі-
тичної модернізації в  Україні повинна бути демократизація сус-
пільного і  політичного життя, а  модель політичної модернізації 
має визначатися не  владними структурами, а  громадянським сус-
пільством та його потребами. Сьогодні необхідно запроваджувати 
демократичну модернізацію, що сприймає традиції та поважає мен-
тальність народу.
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Успішне проведення політичних реформ потребує громадського 
консенсусу, пошуку політичного компромісу між  владою й  опо-
зицією. Враховуючи вказане, важливо зазначити, що реформи 
влади — це не короткочасні дії, пов’язані з текстуальними змінами 
до Конституції України, а складний поетапний процес компромісу, 
узгодження позицій із принципових питань структурних та  інсти-
туційних змін і  механізмів їх реалізації на  практиці. Актуальне 
проблемне питання сьогодення полягає у  тому, що влада й  опо-
зиція визнають доцільність політичних реформ, але  розуміють їх 
по-різному, що може викликати поляризацію сучасного україн-
ського суспільства.

На жаль, сучасний етап розвитку держави характеризується 
перманентною кризовою ситуацією, яка охоплює політичну сферу. 
Політичні скандали, що компрометують не  тільки вищих поса-
дових осіб, а  й  державу в  цілому, не  припиняються. Характерним 
прикладом, який набув значного розголосу, є реформування 
Верховного Суду. Парламент прийняв Закон України «Про внесення 
змін до  Закону України “Про судоустрій і  статус суддів” та  дея-
ких законів України щодо діяльності органів суддівського вряду-
вання» № 193-IX від 16 жовтня 2019 р. Вказаним нормативно-пра-
вовим актом запроваджувалися такі зміни: зменшення кількості 
суддів Верховного Суду з 200 до 100; повторне проведення конкурс-
них процедур на зайняття посади судді Верховного Суду; створення 
Етичної комісії, до  якої мали входити міжнародні експерти й  яка 
мала  б повноваження ініціювати звільнення недоброчесних чле-
нів Вищої ради правосуддя  — головного органу суддівського вря-
дування, відповідального за покарання суддів, а також проводити 
дисциплінарні розслідування щодо суддів Верховного Суду; припи-
нення повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
Тобто фактично запроваджувалося повторне реформування найви-
щого судового органу. 

Швидке реагування на зазначені події з метою захисту інтересів 
суддів Верховного Суду було реалізоване через правовий механізм 
звернення до  Конституційного Суду України. Відбулося засідання 
Пленуму Верховного Суду, на якому було прийняте рішення зверну-
тися з конституційним поданням до Конституційного Суду України 
стосовно встановлення відповідності Конституції України (консти-
туційності) окремих положень частини першої статті  37, частини 
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першої статті 94, пункту 3 частини третьої статті 135 Закону України 
«Про судоустрій і  статус суддів» №  1402-VIII від  2  червня 2016  р. 
у  редакції Закону України «Про внесення змін до  Закону України 

“Про судоустрій і  статус суддів” та  деяких законів України щодо 
діяльності органів суддівського врядування» №  193-IX від  16  жов-
тня 2019 р., пунктів 4, 5, 6, 7, 9, 10 розділу  II «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про внесення змін до  Закону 
України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України 
щодо діяльності органів суддівського врядування» №  193-IX, час-
тин другої, третьої, четвертої статті  24, статті  28-1, частини вось-
мої статті  31, частини першої статті  42, частини третьої статті  47, 
частини четвертої статті 48 Закону України «Про Вищу раду право-
суддя» № 1798-VIII від 21 грудня 2016 р.

За результатами перевірки оспорюваних положень Закону 
України Конституційний Суд України визнав такими, що не відпові-
дають Конституції України (є неконституційними), низку оскаржува-
них положень Законів України. Конституційний Суд України на під-
ставі частини першої статті 97 Закону України «Про Конституційний 
Суд України» встановив у рішенні порядок його виконання та реко-
мендував Верховній Раді України невідкладно привести положення 
законодавства України у відповідність до цього рішення [3].

Конституційний Суд України прийшов до  висновку, що реа-
лізація принципу верховенства права, права кожного на  судовий 
захист можлива лише за  умов реального дотримання конститу-
ційних приписів щодо незалежності суддів, які містять юридичні 
гарантії, спрямовані на  запобігання будь-якому впливу на  суддю 
та судову владу. Отже, у сучасному політичному житті України полі-
тика є головним чинником впливу на зовнішнє та внутрішнє життя 
у державі, проте право не втрачає своєї ролі регулятора суспільних 
відносин, коли політика повинна звертатися до  права та, врахову-
ючи положення Конституції України, зважувати наміри та дії всіх 
суб’єктів політичного процесу. Тому відбувається складний процес 
боротьби за право, яке формує політику в напрямі державної ціліс-
ності та історичної життєдіяльності національних інтересів. 

При цьому набутий досвід доводить, що ефективну модель полі-
тичної системи можна створити лише через залучення потенці-
алу таких базових цінностей, як справедливість, відповідальність, 
незалежність, свобода, солідарність, довіра, «компромісна згода». 
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В умовах сьогодення вказана згода означає справедливе співвідно-
шення зарплат і  пенсій, прозорість механізмів державного утри-
мання посадових осіб, окремих високопосадовців, визначення кри-
теріїв політичної відповідальності, конституційний рух суспільства 
до захисту та гарантування прав та свобод.
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Набуття Україною повноправного членства 
у  Європейському Союзі визнано на  конституційному рівні стра-
тегічним курсом Української держави. Отже, на  рівні Конституції 
України була визначена та  нормативно закріплена мета державної 
політики у сфері європейської інтеграції України. Очевидно те, що 
навколо цієї мети, пошуку шляхів її досягнення і має вибудовувати-
ся цей напрям державної політики України. Однак, ця очевидна іс-
тина досі не була втілена на практиці.

Державна політика України у сфері європейської інтеграції — це 
стратегія й  тактика діяльності держави у  сфері європейської інте-
грації, що відповідає національним інтересам і міжнародним стан-
дартам.

Із сформульованого визначення державної політики України 
у сфері європейської інтеграції випливає те, що вона має дві осно-
вні складові: стратегію та тактику відповідного напряму державної 
політики. Враховуючи суттєве значення цих складових для функці-
онування державної політики, необхідно зупинитися на них деталь-
ніше.

Почнемо із  стратегії. Маємо зазначити, що будь-яка страте-
гія нерозривно пов’язана із певними цілями. Адже стратегія й так-
тика — це певний шлях, який веде до досягнення конкретних цілей. 
Саме тому в теорії державного управління існує така категорія, як 
стратегічні цілі. Разом із тим цілі є різними за своїм значенням і тер-
міном досягнення. Так, є цілі, досягнення яких не  потребує зна-
чних часових, організаційних та фінансових витрат. Такі цілі в тео-
рії державного управління називають оперативними. А є інші цілі, 
які, навпаки, потребують значних часових, організаційних та фінан-
сових зусиль. Саме такими є стратегічні цілі, до  реалізації яких, 
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власне, і  веде стратегія. Враховуючи такий складний шлях їх реа-
лізації, стратегічні цілі мають: по-перше, досить ретельно обира-
тися, адже їх неправильний вибір веде до значних фінансових, орга-
нізаційних та часових втрат, а, по-друге, має ретельно плануватися 
шлях, або стратегія досягнення таких цілей. Стратегія розробля-
ється на  основі довгострокової концепції соціально-економічного 
й науково-технічного розвитку країни. Вибір стратегії — це визна-
чення генеральної лінії та  головної мети наукового розвитку, спо-
собів розвитку і використання наукового потенціалу. Таким чином, 
стратегія має визначити: 

— головну мету та стратегічні цілі відповідного напряму держав-
ної політики;

— основний вектор спрямування зусиль суб’єктів публічної адмі-
ністрації України щодо реалізації відповідного напряму державної 
політики;

— способи реалізації такого напряму державної політики з метою 
найефективнішого використання адміністративних, фінансових 
та інших ресурсів.

Очевидно те, що зазначеним критеріям має відповідати страте-
гія реалізації державної політики України у сфері європейської інте-
грації. Таким чином, її функціональне призначення має полягати 
у: а) визначенні головної мети та стратегічних цілей реалізації дер-
жавної політики у  сфері європейської інтеграції; б)  чіткому окрес-
ленні кола суб’єктів публічної адміністрації України та завдань, які 
ставляться перед  ними з  метою реалізації цього напряму держав-
ної політики України; в) визначенні адміністративних, фінансових, 
організаційних та інших заходів, які необхідно здійснити для ефек-
тивної й своєчасної реалізації цієї стратегії.

З’ясувавши функціональне призначення стратегії у  реаліза-
ції державної політики, зокрема, у  сфері європейської інтеграції, 
ми маємо визначитися із  функціональним призначенням тактики. 
Що стосується тактики, то це поняття використовується для визна-
чення поточних цілей із  розробкою конкретних заходів. Таким 
чином, тактика є певною деталізацією або конкретизацією тих кро-
ків, які необхідно зробити для досягнення стратегічних цілей.

Аналіз законодавства України у  частині формування та  реалі-
зації євроінтеграційної політики країни, а  також офіційних аналі-
тичних матеріалів свідчить про  непослідовність, нечіткість кроків 
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у  досягненні стратегічних і  тактичних цілей державної політики 
у сфері європейської інтеграції України. Часто її підмінюють вико-
нанням Угоди про  асоціацію між  Україною та  ЄС, хоча вони не  є 
і не можуть бути тотожними категоріями. Натомість аналіз струк-
тури державної політики у  сфері європейської інтеграції свідчить 
про  те, що нині чітко не  визначені ні  завдання, ні  принципи здій-
снення цього напряму зовнішньої політики України. Законодавство 
України не  містить національної стратегії європейської інтегра-
ції України як інструменту досягнення конституційно визначеної 
мети державної політики у  сфері європейської інтеграції України. 
Існує суттєва плутанина на рівні тактичних офіційних документів, 
адже Указом Президента України № 155/2019 від 20 квітня 2019 р. 
та  Постановою Кабінету Міністрів України №  1106 від  25  жов-
тня 2017  р. затверджені рівні за  своїм значенням акти-плани, які 
по-різному визначають завдання державної політики у сфері євро-
пейської інтеграції України.

Причинами неефективності реалізації державної політики 
у сфері європейської інтеграції України є недосконалість її інститу-
ційного забезпечення. Попри значне коло суб’єктів публічної влади 
України, насамперед національної публічної адміністрації, залу-
чених до  реалізації цього напряму зовнішньої політики України, 
серед них існують такі, компетенція і повноваження яких чітко нор-
мативно не  визначені. Йдеться про  Службу Віцепрем’єр-міністра 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та заступників 
міністрів з питань євроінтеграції. Крім того, відсутній колегіальний 
орган, який координував би діяльність із формування та реалізації 
державної політики у сфері європейської інтеграції України.

Обмеженим є також арсенал адміністративно-правових інстру-
ментів, які використовують суб’єкти публічної адміністрації під час 
реалізації державної політики у  сфері європейської інтеграції 
України, який може бути розширеним, наприклад, за рахунок адмі-
ністративних договорів. 

Від формування та контролю за реалізацією державної політики 
у сфері європейської інтеграції України майже відсторонені приватні 
особи та  інституції громадянського суспільства. Публічна адміні-
страція України на належному рівні не враховує публічні інтереси 
приватних осіб під час здійснення державної політики у сфері євро-
пейської інтеграції України.
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ПУБЛІЧНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО 
У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Відомо, що в  загальному правовому розумін-
ні правонаступництво являє собою перехід суб’єктивного права (в 
широкому розумінні — також правового обов’язку) від однієї особи 
(праводавця) до іншої (правонаступника) в порядку похідного пра-
вонабуття (у відповідних випадках — похідного набуття правового 
обов’язку) [1]. 

Водночас доречно детально зазначити, що процедуру передання 
(набуття) адміністративної (управлінської) компетенції від  одного 
суб’єкта публічної адміністрації до  іншого в  теорії адміністратив-
ного права визначено як публічне (позапроцесуальне, адміністра-
тивне по своїй природі) правонаступництво [2].

Враховуючи те, що публічне правонаступництво можливе 
щодо усіх без  винятку суб’єктів публічної адміністрації, відповідно 
доцільно зазначити деякі його види, якими володіє теорія адміністра-
тивного права. Так, у практичній діяльності з реалізації публічного 
правонаступництва існують, зокрема, за суб’єктом, такі його види [3]:

— публічне правонаступництво після суб’єктів владних повнова-
жень (суб’єктів публічної адміністрації) — юридичних осіб — пра-
вонаступництво після органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів публічних повноважень із  особливим 
статусом, юридичних осіб публічного права, які не  мають статусу 
органу публічної влади, фондів публічного права, державних, кому-
нальних підприємств, установ, організацій тощо;

—  публічне правонаступництво після колективних суб’єктів 
владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) без  ста-
тусу юридичних осіб — наприклад, після департаменту, управління, 
відділу центрального органу виконавчої влади, науково-консульта-
тивної ради при  органі державної влади, після депутатського кор-
пусу органу місцевого самоврядування тощо;
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—  публічне правонаступництво після індивідуальних суб’єктів 
владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації) — право-
наступництво після посадових (службових) осіб органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних 
підприємств, установ, організацій тощо.

Тому окремо слід звернути увагу на  такий вид публічного пра-
вонаступництва, як «публічне правонаступництво після суб’єктів 
владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації)  — юри-
дичних осіб».

Тобто, як вже було зазначено, такими суб’єктами публічної адмі-
ністрації можуть бути юридичні особи (приватного або публіч-
ного права), які із дотриманням вимог законодавства та у встанов-
леному порядку набули повноважень відповідних юридичних осіб 
публічного права, що в  результаті настання відповідного юридич-
ного факту (прийняття рішення уповноваженим органом або поса-
довою особою і т.п.) припинили свою діяльність.

Так, наприклад, слушно зазначити, що держава, ліквідувавши 
орган, який порушив права і свободи людини і громадянина, може 
уникнути виконання зобов’язання щодо поновлення порушених 
прав та свобод. У правовій державі, де людина, її права й свободи є 
найвищою цінністю, де визнання, дотримання й захист прав і свобод 
людини й громадянина — обов’язок держави, існування такого під-
ходу є неприпустимим (стаття 3 Конституції України) [4]. Зокрема, 
ліквідація суб’єкта владних повноважень без передання його прав 
і обов’язків у порядку правонаступництва до іншого органу немож-
лива. Такий підхід випливає насамперед з  принципу єдності дер-
жавної влади [5, 118‒122].

Однак у  разі ліквідації юридичної особи публічного права 
та  передання її повноважень у  встановленому порядку до  юри-
дичної особи приватного права (наприклад, в  процесі підготовки 
до  приватизації перебувають підприємства державного концерну 
спиртової та  лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт») може 
постати питання про  подальше залучення персоналу цих підпри-
ємств, який, як показує практика, в подальшому підпадає під «еко-
номічно обґрунтоване» скорочення [6].

Звісно, новий власник таких юридичних осіб, цілком і повністю 
у відповідності до встановлених норм законодавства, має право змі-
нювати структуру та штат новонабутих ним юридичних осіб.
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Проте зазвичай подібне «економічно обґрунтоване» скоро-
чення є нічим іншим, як звичайним збільшенням прибутків із осво-
єння напрямків нововведеної у сферу приватної власності юридич-
ної особи за рахунок змін істотних умов праці шляхом збільшення 
додаткового навантаження (що виникло через скорочення праців-
ників, які його виконували) на персонал, який продовжив подальші 
трудові правовідносини із такою юридичною особою, переведеною 
у сферу приватного права.

Звісно, частини третя, четверта статті  36 Кодексу законів 
про  працю України визначають, що зміна підпорядкованості, 
зокрема підприємства, не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реоргані-
зації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія тру-
дового договору працівника продовжується. Припинення трудового 
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу мож-
ливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників [7].

Крім того, частини п’ята‒сьома статті  9 Закону України «Про 
колективні договори і угоди» визначають обов’язкові гарантії при дії 
колективного договору, укладеного із  попереднім власником під-
приємства, що є додатковою гарантією для персоналу при захисті 
його прав на працю [8].

Натомість реальність наслідків для  персоналу юридичних осіб 
публічного права, які було передано у  встановленому порядку 
до сфери приватної власності, може мати інакший правовий вираз, 
який зовсім не збігається зі змістом зазначених норм.

Захист прав працівників у  наведених випадках фактично мож-
ливий лише у судовому порядку, у зв’язку з тим, що належний єди-
ний правовий механізм захисту персоналу у разі зміни підпорядку-
вання юридичної особи, як у сфері публічного правонаступництва, 
так і  взагалі, досконало не  визначено  — лише містяться малозміс-
товні норми в різних актах законодавства, які, в свою чергу, можна 
обійти завдяки іншим нормам тих же актів законодавства. 

Таким чином, постає проблема правонаступництва, яку сформу-
лював ще у сиву давнину Ульпіан: «Ніхто не може передати іншому 
більше прав, ніж має сам» (Dig 50, 17, 54) [9].

Так, відомо, що держава відповідає за  свою діяльність, утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави, згідно зі статтею 3 Конституції України.
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Згідно із  зазначеною нормою, держава, здійснивши пере-
дачу юридичної особи із  сфери публічного права до  сфери при-
ватного права, зобов’язана була передбачити на  законодавчому 
рівні механізм гарантування прав персоналу таких юридичних 
осіб у  вигляді створення дієвого контролю, визначення чітких 
та  аргументованих прав і  обов’язків працівників, трудові дого-
вори яких зазнали змін з  боку роботодавця. Тобто забезпечити 
публічне правонаступництво прав та  гарантій їх збереження 
у сфері трудових правовідносин.

Натомість забезпечити такі права, тим паче гарантувати 
їх збереження, держава може лише функціонуючою судо-
вою системою, що ніяк не  узгоджується із  частиною третьою 
статті  124 Конституції України: «Законом може бути визначе-
ний обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору». 
Відсутність такого визначеного на  законодавчому рівні меха-
нізму врегулювання трудових правовідносин при  правонаступ-
ництві у  зазначених випадках є не  єдиним фактом, що гальмує 
та зводить нанівець ідею правонаступництва, яка саме й полягає 
у  процесі безперечного та  безперервного передавання повнова-
жень від праводавця до правонаступника.

Отже, вищезазначене доводить, що питання публічного право-
наступництва у сфері трудових правовідносин є вкрай актуальним 
та потребує дослідження із виробленням цілого механізму із визна-
чення його на законодавчому рівні.
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ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА 
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ 
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВА ЛЮДИНИ 
НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ

Доктринальне визначення поняття «інтелекту-
альна власність» у вітчизняній юридичній науці є досить неодноз-
начним та суперечливим і не дає чіткої відповіді на питання її при-
роди, сутності, змісту, інституційних складових, співвідношення 
і  взаємодії факторів формування, матеріальних і  процесуальних 
компонентів її утворення, правового забезпечення та  реалізації. 
Тому і правове забезпечення відносин у сфері інтелектуальної влас-
ності в  Україні так само відзначається непослідовністю, високим 
рівнем суперечності положень актів законодавства України, надмір-
ним характером змінюваності цих положень, відсутністю єдиного 
концептуального підходу до реформування законодавства України 
у сфері інтелектуальної власності. 

Неоднозначність, колізійність та пробільність правового регулю-
вання відносин у сфері інтелектуальної власності в Україні насампе-
ред негативно відбивається на рівні забезпечення такого фундамен-
тального права людини, як право на свободу творчості, що за своїм 
характером є детермінантою, гарантією створення нового  — при-
росту об’єктів інтелектуальної власності. На нашу думку, важливу 
роль в сучасних умовах становлення та подальшого розвитку зако-
нодавства України у  сфері інтелектуальної власності відіграє пра-
вова експертиза як чинних законодавчих актів, так і  їх проєктів, 
сферою поширення яких є інтелектуальна власність та  реалізація 
права людини на свободу творчості. 
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Відмічаючи поточне підвищення «наукового інтересу» 
до вивчення інституту правової експертизи юридичних документів, 
в  тому числі чинних законодавчих актів України та  законопроєк-
тів, на фоні підвищення активності у сфері законодавчої діяльності, 
варто зазначити, що дослідження будь-якого юридичного явища, 
зокрема питань правової експертизи, потребує аналізу її феноме-
нологічних засад, що пов’язується із  необхідністю встановлення 
поняття, природи, сутності та  функціонального призначення пра-
вової експертизи. На  думку вчених, особливого значення експер-
тиза набуває сьогодні, коли прийняття ефективних, юридично гра-
мотних, працюючих законів, сучасність та  точність законодавчих 
рішень стають у багатьох випадках визначальними факторами еко-
номічного, політичного та соціального реформування. 

Саме наукова експертиза дає змогу забезпечити належну якість 
проєктів. У процесі становлення та розвитку інституту експертизи 
дедалі активніше включається наука шляхом роботи експертно-
консультативних рад, наукових інститутів тощо  [1, 16]. Сама пра-
вова експертиза, на нашу думку, не є універсальною, вона має бути 
структурована в залежності від профілю діяльності (об’єкта експер-
тування). Самостійним об’єктом мають виступати питання якості 
правового забезпечення прав людини у сфері інтелектуальної влас-
ності, особливо прав на свободу творчості.

Продовжуючи зазначену думку, І.І. Ашмарін та Б.Г. Юдін зазна-
чають, що експертне дослідження будь-якого питання суспільного 
життя здійснюється з метою отримання знань для вирішення тих або 
інших проблем шляхом застосування спеціальних навичок. Однак 
в цілому загальні засади, принципи, засоби здійснення експертизи 
майже не визначені й їх необхідно встановити й охарактеризувати. 
Вказане пояснюється тим, що в  існуючих вітчизняних та  зарубіж-
них літературних джерелах більше декларацій та  побажань, ніж 
конкретних результатів  [2, 77]. Це насамперед зумовлено тим, що 
існуючі законопроєкти відзначаються високим ступенем узагальне-
ності, а  також неточністю формулювань самих положень, що при-
зводить до різноманітних тлумачень їхніх норм, а також до розбіж-
ностей у поглядах учасників законотворчого процесу [3, 3; 4, 131].

Цілком слушним та  обґрунтованим є твердження С.  Михалюк 
про  те, що законотворчість є одним з  важливих напрямів роботи 
будь-якої держави, що полягає в  юридичному оформленні рішень 
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державних органів, які регулюють усі сфери суспільного життя 
та  державного управління, тим самим надаючи діяльності дер-
жави легітимного характеру. Актуальність дослідження вказаних 
проблем визначається тим, що багато недоліків законотворчості 
виникає через слабкість або відсутність в  арсеналі законотворця 
інструментів, які забезпечують якісну підготовку законопроєктів 
та належну перевірку їх основних положень на відповідність прин-
ципам побудови правової держави, стратегічним цілям і пріорите-
там державної політики [5, 215‒216]. 

Так само і О.Р. Дашковська звертає увагу на необхідність дослі-
дження тих питань, які надають відповідь щодо експертних засад 
встановлення якісних характеристик законодавства, що мають 
відображати в  собі особливості предмета та  методу регулювання 
відносин у тій або іншій сфері правового регулювання [6, 219], що 
ще раз підтверджує необхідність виокремлення та  впровадження 
в механізм законопроєктування та законодавчої діяльності України 
комплексу правових експертних досліджень, одним з яких має бути 
правова експертиза, предметом оцінки якої повинні бути питання 
дотриманості та  непорушності прав людини в  сфері інтелектуаль-
ної власності.

Актуальність вивчення інституту правової експертизи обумов-
лена також і  практичними засадами її здійснення. Так, А.П.  Заєць 
характеризує значення обов’язкової правової експертизи, що про-
водиться Міністерством юстиції України відносно проєктів нор-
мативно-правових актів, розроблених центральними органами 
виконавчої влади (на жаль, правова експертиза інших законопро-
єктів Міністерством юстиції України на сьогодні не проводиться. — 
Прим. авт.), зазначаючи, що окремі акти все ж мають недостатню 
редакційну спрацьованість, не  враховують вимог нормопроєк-
тування, а  також є неузгодженими із  Конституцією та  законами 
України [7, 31]. На нашу думку, свобода творчості як ключове право 
кожної людини у сфері інтелектуальної діяльності та набуття права 
інтелектуальної власності у  найбільш загальному вигляді являють 
собою людську здатність налаштовувати по-новому елементи поля 
своєї свідомості (А. Моль). Творчістю прийнято вважати будь-який 
людський акт, ідею або продукт, які суттєво змінили існуючий куль-
турний домен або створили новий (M.  Csikszentmihalyi) і  окремі 
результати яких набувають статусу об’єктів права інтелектуальної 



46  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

власності. У країнах Європейського Союзу свобода творчості забез-
печується на  конституційному рівні гарантіями свободи в  цілому. 
Зокрема, захист інтересів творця і його аудиторії здійснюється про-
голошенням свободи як державної мети або вищої соціальної цін-
ності, закріпленням свободи як вищої правової категорії, гаранту-
ванням низки суб’єктивних прав і  свобод, скасуванням окремих 
патерналістських (позитивних) прав другого покоління, утверджен-
ням свободи як засади конституційного ладу, закріпленням про-
цесуальних механізмів захисту творчої ініціативи. Усі ці та подібні 
до них підходи можна вважати загальними конституційними гаран-
тіями соціальної динаміки, що її потребує творчість [8]. 

У Конституції України (1996) свобода творчості передбачається 
ст. 54, відповідно до якої «громадянам гарантується свобода літера-
турної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелекту-
альної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної 
діяльності. Кожен громадянин має право на результати своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 
поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими зако-
ном. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових 
зв’язків України зі світовим співтовариством» [9]. На жаль, свобода 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості визнається 
Конституцією (1996) лише стосовно українських громадян, хоча 
в демократичній правовій державі свобода творчості має належати 
кожному.

Таким чином, на  нашу думку, специфіка правової експертизи 
законодавчих актів та законопроєктів у сфері інтелектуальної влас-
ності є важливою умовою забезпечення права громадян України 
на свободу творчості, яка: 

— по-перше, є специфічною формою діяльності, що полягає 
в аналітичній роботі з оцінювання якісних характеристик положень 
законодавчого акту чи його проєкту, форми, структури та  рекві-
зитів, змістом якої є виявлення ризиків колізійності, пробільності, 
зарегульованості суспільних відносин в частині закріплення права 
на свободу творчості, а також механізмів його реалізації й захисту;

— по-друге, здійснюється уповноваженими суб’єктами, які 
мають необхідні знання та  досвід у  сфері реалізації норм права 
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інтелектуальної власності, її захисту, забезпечення формалізації 
правових норм; 

— по-третє, має власний специфічний об’єкт експертування, 
що являє собою юридичний документ, положення якого націлені 
на закріплення та подальше забезпечення прав та інтересів суб’єктів 
у сфері інтелектуальної власності;

— по-четверте, має науково обґрунтований характер, оскільки, 
з одного боку, є самостійним засобом забезпечення науковості пра-
вотворчого процесу, а з іншого — базується на наукових принципах, 
правилах та  методиках з  метою досягнення максимального рівня 
об’єктивності результатів експертизи.
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ДО ПИТАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як відомо, ще у  стародавні часи філософи-мис-
лителі звертали свої погляди на  уніфікацію організації суспіль-
ного ладу та форми регулювання й контролю за оптимізацією дій 
суспільства за  діями влади, що відобразилося у  концептуальних 
працях тогочасних вчених. Тут можна згадати відомий твір «Утопія» 
Т. Мора, не менш відому працю «Місто Сонця» Т. Кампанелли та ін. 
У подальшому у Франції в 1789 р. Національними зборами була при-
йнята Декларація прав людини і громадянина, яка проголошувала, 
що «мета кожного державного союзу складає забезпечення природ-
них і невід’ємних прав людини, а революція шляхом насильницьких 
дій створила державу, яка взяла на себе зобов’язання здійснення та-
кої мети»  [1]. Ідеї, проголошені в Декларації, знайшли подальший 
розвиток у працях Ф. Вольтера, Дж. Локка, Д.С. Міля, Ш. Монтеск’є, 
Д.  Юма  та багатьох інших. І  нині проблематика уніфікації націо-
нального законодавства та ефективної правової імплементації тур-
бує багатьох практиків та вчених-дослідників. 

Традиційно проблематиці щодо уніфікації державного впливу 
на  різноманітні суспільні відносини (зокрема, у  сфері економіки 
та підприємництва), розробці його різноманітних аспектів присвячу-
ються у певні часи праці таких авторитетних вчених, як Дж. М. Кейнс, 
А. Маршалл, П. Семюелсон, А. Сміт, Л. Якокка, а також інших широко 
відомих дослідників у зазначеній царині. Але питання застосування 
міжнародно-правових актів у цій сфері досліджені лише фрагментарно 
навіть у роботах таких відомих вітчизняних юристів та економістів, 
як Л.К. Воронова, О.А. Журавський, Т.О. Коломоєць, О.П. Рябченко, 
Н.О. Саніахметова, О.Х. Юлдашев та ін. Тому, спираючись на думки 
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відомих вчених щодо прикладів регулювання суспільних відносин 
сфери економіки та підприємництва за допомогою міжнародно-пра-
вових норм, спробуємо дещо поглибити розробку окреслених питань, 
що і є метою даної публікації.

Нині в Європі спостерігається загальна тенденція щодо «цілого 
комплексу інституційних та процедурних реформ, які дають змогу 
ЄС: встановити єдині правові рамки та  інституційну структуру 
формування простору свободи, безпеки та юстиції, покласти край 
прийняттю паралельних законодавчих актів і т.ін…», про що зазна-
чають вітчизняні дослідники з  міжнародного права  [2, 193]. Це 
підтверджується тим фактом, що, коли в 1970 р. Комісія ЄС вико-
ристала проєкт аналізу й  порівняння економічного права в  дер-
жавах — членах ЄС, всі національні експерти прийняли загальне 
робоче визначення. З метою цього дослідження економічне право 
розуміли як «єдину групу правил законодавчого регулювання, 
призначених обслуговувати економічну політику». В межах цього 
визначення було також досягнуто згоди, що не менше 8 сфер регу-
лювання можуть бути визначені: законодавче регулювання еко-
номічних прогнозів; короткострокове і  середньострокове еконо-
мічне планування в  поєднанні із  засобами реалізації прийнятих 
планів; форми фінансової допомоги, призначеної сприяти реалі-
зації економічної політики; контрактні відносини між  держав-
ними органами і  підприємцями для  підтримки окремих держав-
них програм; усі інші законодавчі правила, що мають економічну 
мету або наміри; спеціальні законодавчі правила в  межах загаль-
ної економічної політики, що діють лише в  окремих сферах еко-
номічної діяльності; правила, призначені для реалізації економіч-
ного права; правовий захист підприємств та  індивідуальних осіб 
від  дій державних органів, пов’язаний з  економічним правом  [3, 
87]. Здається це у цілому правильний та сучасний і нині підхід. 

В Україні дещо подібну, але трохи іншу позицію обстоює відомий 
вчений із господарського права В. Щербина, який висловлюється кате-
горично проти прийняття в нашій країні Економічного кодексу, пра-
вильно аргументуючи свою точку зору тим, що предмет регулювання 
цього Кодексу «окреслити неможливо, оскільки він мусив би регулю-
вати всі суспільні відносини у  сфері економіки, у  тому числі: адміні-
стративні, трудові, фінансові, податкові, земельні, екологічні тощо» [4, 
15]. Здається, це більш вдалий погляд на зазначену проблематику, тому 
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і варто підтримати насамперед дану позицію. Підтвердженням цього 
є навіть те, що законодавством України передбачена особлива адміні-
стративна процедура — державна реєстрація таких об’єктів, як: цінні 
папери; ліки; нові харчові продукти; матеріали і вироби, окремі види 
продукції, яка має потенційну небезпеку для  людини; промислово-
небезпечні об’єкти та деякі ін. Ретельний розгляд згаданих видів дер-
жавної реєстрації в рамках даної статті не видається можливим через 
обмежений обсяг. Але  варто зазначити, що змістом будь-якого виду 
державної реєстрації має бути, з  одного боку, захист прав громадян, 
а з іншого — безпека суспільства й держави. Основною метою кожного 
з видів державної реєстрації є необхідність здійснення компетентними 
державними органами обліку й ідентифікації суб’єктів, наприклад, під-
приємницької діяльності, різноманітних об’єктів, що належать цим 
суб’єктам, з подальшим здійсненням щодо них необхідної контрольно-
наглядової діяльності. При  цьому ще раз зазначимо, що це досяга-
ється як за допомогою виключно вітчизняних нормативно-правових 
актів, так і, в окремих випадках, із застосуванням міжнародно-право-
вих актів тощо (наприклад, Всесвітньої конвенції про авторське право, 
Паризької конвенції про  охорону промислової власності, Ніццької 
угоди про  Міжнародну класифікацію товарів і  послуг для  реєстрації 
знаків, Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зраз-
ків, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та ін.), що є 
рідкісною особливістю адміністративно-правових відносин [5].
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ОДЕРЖАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Минуло от уже понад пів року від того часу, як 
надійшли перші повідомлення про  зараження SARS-CoV-2. В  се-
редині січня 2020  р. Китай уперше офіційно визнав поширення 
в  м.  Ухань нового коронавірусу SARS-CoV-2, раніше відомого як 
2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів, який ви-
кликає захворювання COVID-19. На  той час, коли Китай офіцій-
но визнав поширення нового коронавірусу, судячи з усього, мину-
ло вже кілька тижнів від моменту першої передачі цього збудника 
від тварини до людини. Джерело походження цього вірусу досі од-
нозначно не встановлене. Найбільш імовірною версією є такий ін-
фекційний ланцюг: коронавірус спочатку перескочив від  кажана 
до проміжного господаря, яким міг бути, наприклад, єнот, а вже по-
тім до людини. Так розпочалася пандемія, яка триває досі [2].

Станом на осінь 2020 р. кількість випадків інфікування COVID-
19 у світі перевищила 53,3 мільйона, свідчать дані американського 
Університету Джонса Гопкінса. Померли понад 1,3 мільйона людей, 
одужали понад 34 мільйона. В Україні станом на кінець листопада 
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поточного року виявили коронавірус у  понад 660  тисяч людей, 
від  COVID-19 померли більше 11  400  осіб, одужали 307,7  тисячі. 
У більшості пацієнтів перебіг хвороби легкий або середньої важко-
сті, із симптомами, схожими на симптоми застуди й грипу, зокрема: 
високою температурою, головним болем і кашлем. Водночас у вели-
кої кількості хворих різного віку виникає «ковідна пневмонія», що 
може стати смертельною.

На жаль, сьогодні вже очевидно, що COVID-19 з нами надовго, 
і  люди мають унікальну здатність пристосовуватися, щоб навчи-
тися жити із цією небезпечною хворобою. Маски, соціальна дистан-
ція, тести і раннє звернення до лікаря — із послабленням карантину 
це найдоступніші інструменти боротьби. У багатьох державах вони 
офіційно діятимуть, доки не з’явиться вакцина чи ефективне ліку-
вання від небезпечного захворювання. На думку професора Гіскокса, 
певний рівень соціального дистанціювання збережеться наступ-
ного року навіть після появи вакцини, але він буде менш суворим. 
Вчений також вважає, що людям із груп ризику доведеться вживати 
додаткових заходів обережності через невизначеність щодо того, 
який саме рівень захисту зможе надати вакцина. Але  він поперед-
жає, що для  повернення до  звичного життя знадобиться вакцина, 
яка зупиняє як зараження вірусом, так і його поширення. Для цього, 
за його словами, може знадобитися 5 років [2].

Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, стала тим фактором, який зму-
сив весь світ переосмислити своє буття, переглянути не лише свої 
прогнози розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну 
політику, але й усвідомити, що розпочинається новий трансформа-
ційний етап, на  якому необхідно змінити підходи до  формування 
пріоритетів на довгостроковий період. 

В Україні активна фаза пандемії COVID-19 розпочалася 
25 березня 2020 року. Визнаючи найбільшою соціальною цінністю 
людське життя, Уряд в  першу чергу вжив низку швидких захо-
дів, спрямованих на  стримування розповсюдження вірусу, збіль-
шення обсягів тестування, підготовку медичної системи до  ефек-
тивного реагування на зростання кількості інфікованих. З перших 
днів боротьби з  пандемією COVID-19 у  рамках заходів, спрямова-
них на протидію її поширенню, в законодавчому полі було прийнято 
низку спеціальних нормативно-правових актів. 
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Окрім означених ініціатив у правовому полі спостерігалася також 
робота фахівців-юристів, спрямована на  охорону та  захист прав 
і  свобод людини в  умовах пандемії COVID-19. Зокрема, в  Україні 
й світі набули широкого обговорення питання впливу та наслідків 
пандемії на дотримання прав людини.

Так, у Раді Європи та Євросоюзі висловили занепокоєння політи-
кою деяких національних урядів, які намагаються використати пан-
демію коронавірусу як привід для посилення своїх режимів, обме-
ження демократії та посягання на верховенство права. Як приклад, 
у резолюції комітету ПАРЄ із соціальних питань, здоров’я і сталого 
розвитку від 27 березня 2020 р. під назвою «COVID-19 — ефективна 
відповідь із  забезпеченням прав людини» негативно відмічається 
передача уряду практично необмежених повноважень щодо дій 
в умовах надзвичайної ситуації в Угорщині, фактична заборона вжи-
вати слово «коронавірус» авторитарного керівництва Туркменістану, 
замовчування про  випадки зараження коронавірусом Північної 
Кореї, Південного Судану, Таджикистану. На  ці випадки відреагу-
вали 14 країн Євросоюзу. У спільній заяві Бельгія, Данія, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Люксембург, 
Нідерланди, Португалія, Іспанія та Швеція наголосили, що за умов, 
коли держави  — члени ЄС змушені запроваджувати надзвичайні 
заходи для захисту громадян, не можна допускати порушення засад 
демократії та  верховенства права. У  документі також наголошу-
ється на принципах, яких мають дотримуватися європейські демо-
кратії: надзвичайні заходи повинні бути необхідними, відповідними 
та обмеженими часом. Їх потрібно регулярно переглядати та дотри-
муватися міжнародних зобов’язань [5].

Поряд з  проблемами захисту мігрантів, біженців, дітей, осіб 
похилого віку та  інших незахищених категорій громадян також 
виникли питання забезпечення реалізації прав та інтересів кожного 
громадянина в умовах пандемії COVID-19, які залежать безпосеред-
ньо від  виконання державою своїх функцій. Наприклад, директор 
Amnesty International в  Іспанії Естебан Бельтран на початку панде-
мії наголосив: «Ми знаємо, що наразі опинились в екстраординар-
ній ситуації, що вимагає відповідних дій. Ми визнаємо та вітаємо 
зусилля різних груп, особливо всього медичного персоналу, які 
докладаються для  полегшення та, наскільки це можливо, виправ-
лення ситуації. І, певна річ, повинні вживатись заходи із зупинення 
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поширення вірусу та  захисту людей, особливо тих, що належать 
до  вразливих груп. Але  важливо пам’ятати, що дотримання прав 
людини — це не привілей, який може почекати до того часу, поки 
не  буде мінімізована загроза для  громадського здоров’я. Права 
людини мають бути в центрі всіх заходів і прийнятих рішень» [6]. 

У розрізі дотримання прав людини під  час надання адміні-
стративних послуг варто навести окреслені О.І.  Васильєвою 
та  О.В.  Євсюковою [1, 12] найбільш вразливі сфери державного 
управління, суб’єктно орієнтовані на споживача, а саме:

— можливість отримання: а)  публічних послуг в  електронній 
формі; б)  публічних послуг у  багатофункціональних центрах-орга-
нізаціях за  принципом «одного вікна»; в)  публічних послуг сво-
єчасно та  відповідно до  стандарту надання державної послуги; 
г)  повної, актуальної та  достовірної інформації щодо теперішніх 
змін у порядку надання послуг, у тому числі в електронній формі; 
д) заявником із використанням інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та  вдосконаленого інформаційно-методичного забезпе-
чення результатів надання державної послуги; ж)  сплати заявни-
ком (споживачем) державного мита за надання державних послуг; 
з) здійснення заявником (споживачем) плати за надання державних 
послуг дистанційно, тобто в електронній формі; 

— надання: а) адміністративних послуг органами згідно з адміні-
стративними регламентами; б) публічних послуг згідно з усталеним 
реєстром державних послуг; 

— використання інформаційно-телекомунікаційних технологій 
та адаптованого до використовуваних на різних рівнях управління 
мереж удосконаленого інформаційно-методичного забезпечення 
під час надання державних послуг; 

— доступність для  копіювання та  заповнення в  електронній 
формі запиту та інших документів, необхідних для отримання адмі-
ністративних послуг.

Також про проблеми одержання адміністративних послуг в умо-
вах пандемії COVID-19 згадала у  своєму інтерв’ю голова прав-
ління Дніпровського центру соціальних досліджень А.  Колохіна, 
яка зазначила, що коронавірус, як лакмусовий папірець, швидко 
виявив послуги, які для  українців сьогодні найбільш пріори-
тетні. На  початку поширення пандемії фахівець констатувала, що 
надання можливості громадянам отримувати найбільш потрібні 
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для них послуги в дистанційному режимі є вимушеною, однак адек-
ватною відповіддю з боку чиновників та допомагає зменшити кіль-
кість соціальних взаємодій громадян, що є вкрай небезпечними 
під час пандемії. Так, в умовах карантину практично всі установи, 
які надають адміністративні послуги, перейшли на  повний або 
частковий дистанційний режим. Громадяни можуть або залишити 
пакети своїх документів у спеціальних скриньках для кореспонден-
ції на  будівлях відповідних установ, або надіслати скановані копії 
документів на електронну пошту. Водночас багато послуг, що нада-
ються в Центрах надання адміністративних послуг, є життєво необ-
хідними людям: вони потребують реєстрації народження і  смерті, 
місця проживання, майна або бізнесу. Для ведення підприємниць-
кої діяльності необхідно отримувати різноманітні ліцензії, дозволи 
та сертифікати, подавати декларації та повідомлення. Оформлення 
паспорта (внутрішнього та  закордонного), водійських прав тощо 
також належить до послуг ЦНАП і є важливим для громадян. Однак 
в  умовах складної епідеміологічної ситуації окремі Центри зму-
шені були припинити свою роботу повністю, а більшість — значно 
обмежили контакти з відвідувачами [4]. 

Постановою Кабінету Міністрів України №  242 від  20  березня 
2020 р. було окреслено перелік найнеобхідніших адміністративних 
послуг, надання яких буде забезпечуватися ЦНАП під  час каран-
тину. Позитивно слід відзначити також впровадження мобільного 
додатку «Дія», що передбачає оцифрування протягом найближчих 
років усіх державних послуг та мінімізацію відвідувань адміністра-
тивних установ. При  цьому у  поточному році заплановано пере-
вести в  електронний формат 50  основних послуг, за  якими най-
більше (до 80 %) звертаються громадяни. Станом на травень 2020 р. 
портал «Дія» дає можливість отримати 27 адміністративних послуг 
в електронному форматі, майже всі з яких надаються центральними 
органами виконавчої влади [3].

Отже, забезпечення впровадження карантинних заходів вима-
гало термінових змін в  організації спілкування з  відвідувачами 
під  час надання адміністративних послуг, організації взаємодії 
з  клієнтами в  умовах карантину. Перші стосувалися обов’язкових 
протиепідемічних заходів (дотримання соціальної дистан-
ції, користування масками, рукавичками, антисептиками тощо), 
другі — своєчасного інформування населення про зміни у графіку 
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обслуговування, способи подачі документів та одержання результа-
тів онлайн, про нові сервіси, послуги та правила їх отримання, вико-
ристання можливості скайп-консультацій та інших е-сервісів тощо.

Це лише частина вимушених і  одночасно термінових організа-
ційних змін у наданні адміністративних послуг, удосконалення реа-
лізації яких не лише слугуватиме максимальному захисту здоров’я 
як відвідувачів, так і персоналу, а також сприятиме у подальшому 
спрощенню та скороченню термінів виходу з карантинного періоду. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВА ОСОБИ 
НА НЕВТРУЧАННЯ В ЇЇ ОСОБИСТЕ 
І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ В СУДОВОМУ 
РОЗГЛЯДІ ПІД ЧАС СУДОВИХ ДЕБАТІВ

На фоні загальних проблем щодо втручання 
в  особисте і  сімейне життя осіб під  час досудового розслідування 
констатація або уточнення фактів під  час судового розгляду мо-
жуть здаватися не такими серйозними, проте їх варто теж приймати 
до уваги. Найбільш яскраво полемічне начало (спір, полеміка, зма-
гання сторін) виражене саме в судових дебатах, у яких стикаються 
дві протилежні функції: обвинувачення та захисту. 

Для судових дебатів характерні специфічні завдання і  проце-
суальні дії, що здійснюються на  цьому етапі судового розгляду. 
Єдиними процесуальними діями, можливими в судових дебатах, є 
виступи із судовою промовою і реплікою [1, 180]. 

Судові дебати можуть бути дієвими лише за умов дотримання 
всіма учасниками кримінального провадження норм матеріаль-
ного і процесуального права, зокрема прав та законних інтересів 
осіб. Відповідно до частини 1 статті 364 КПК України, у судових 
дебатах, крім прокурора і  захисника, виступають також потер-
пілий, його представник та  законний представник, цивільний 
позивач, його представник та законний представник, цивільний 
відповідач, його представник, законний представник обвинува-
ченого.

У більшості випадків, зазначає В.Л.  Чертков, під  час судових 
дебатів сторони переходять на особисте, оскільки судовий процес 
проходить в надзвичайній обстановці. Зал судового засідання, спе-
цифічні правила поведінки, суворість і гласність не можуть не діяти 
психологічно на осіб, які беруть участь у судовому спорі [2, 113]. 
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Цю тезу доводять результати проведеного нами анкетування: 
32,8 % суддів, 17,4 % державних обвинувачів, 49,8 % захисників вва-
жають, що судові дебати є конфліктною ситуацією. У випадку, коли 
учасники втручаються в  особисте і  сімейне життя, суддя повинен 
такі дії зупинити. Крім цього, 59,14 % суддів зазначили, що їм дово-
дилося зупиняти учасників судового розгляду під час проголошення 
ними репліки відповідно до частини 7 статті 364 КПК України.

Проте у  випадку, коли засідання відкрите, ніщо не  забороняє 
людям, присутнім в залі, зафіксувати і використати надану інфор-
мацію у  власних цілях. Таке ставлення є виявом неповаги до  при-
родних прав особи і може завдати їй непоправної шкоди.

Змістом судових дебатів є судові промови. У КПК України не існує 
спеціальної норми, яка визначала б межі та зміст промов. Саме під час 
їх проголошення надають і  характеристику особи обвинуваченого, 
яка представляє собою сукупність різної інформації, в  тому числі 
дані про його життя, поведінку в сім’ї й побуті, спосіб життя і зв’язки 
обвинуваченого, стан його здоров’я, особисті якості й риси характеру. 
За  результатами проведеного нами анкетування суддів, 29,4  % з  них 
вважають, що адресатом судової промови є склад суду, 37,8 — судова 
аудиторія, 10,5 — процесуальний суперник, 22,3 — всі зазначені особи.

Важливість вказаних даних визначено у  статі  65 КК України, 
статтях  324, 334  КПК України, відповідно до  яких суд, признача-
ючи покарання, зобов’язаний, крім інших фактів, враховувати 
особу винуватого. Таким чином в  основі характеристики особи  — 
і  в  сукупності властивих їй рис, і  в  окремій якості  — насамперед 
лежать факти. За  фактами стоять почуття, індивідуальні особли-
вості характеру. Оратор переходить від  зовнішнього до  внутріш-
нього, від фактів життя до духовного світу [3, 166].

Саме в цій частині промови учасники судового провадження, які 
виступають, повинні уникати розголошення відомостей, що можуть 
розцінюватися як втручання в особисте і сімейне життя. Такі дії сут-
тєво шкодять правам, свободам та  законним інтересам особи, якої 
вони стосуються, однак їх обмеження чи заборона під  час судових 
дебатів наразі в КПК України не визначені. У частині 6 статті 364 цього 
Кодексу нині зазначено право головуючого зупинити виступ учас-
ника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за  межі 
кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допус-
тив висловлювання образливого або непристойного характеру. 
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Утім, на наше переконання: по-перше, така конструкція процесу-
альної норми не захищає особу від поширення щодо неї відомостей 
конфіденційного характеру, зокрема, тих, які належать до обставин 
її особистого і сімейного життя і навряд чи відносяться до вислов-
лювань образливого або непристойного характеру; по-друге, 
у  зазначеній нормі двічі зазначене слово «повторно», що є абсо-
лютно недоречним у випадках, коли є загроза поширення відомос-
тей приватного характеру; по-третє, усунення цієї загрози має стати 
обов’язком головуючого, а не його правом.

Тож унормування цього важливого положення в  частині  6 
статті  364 КПК України, на  наш погляд, є своєчасним і  доцільним, 
спрямованим на забезпечення гарантій права особи на невтручання 
в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України. 

З огляду на  зазначене пропонуємо друге речення вказаної проце-
суальної норми викласти у наступній редакції: «Головуючий має зупи-
нити виступ учасника дебатів у випадку намагання розголосити дані 
особистого і сімейного життя, а також має право надати слово іншому 
учаснику дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі 
кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив 
висловлювання образливого або непристойного характеру».

Відповідаючи на  питання, чи може судовий розгляд бути здій-
сненим без втручання в особисте та сімейне життя, важко сказати 
«ні», але  повинні існувати обмеження, щоб сторони не  виходили 
за межі приписів законів. Хоча головна проблема не в тому, чи існу-
ють певні межі, а саме в їх дотриманні. Тож перспективними з нау-
кової та практичної позицій є обидва зазначені напрямки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загурський  О.Б. Судові дебати в  кримінальному процесі: правові 
та  психологічні проблеми: дис.  ... канд. юрид. наук: 12.00.09  — кримі-
нальний процес та криміналістика; судова експертиза. Івано-Франківськ, 
2003. 217 с.
2. Чертков  В.Л. Психологические аспекты гражданского судопроизвод-
ства. Психологический журнал. 1982. № 6. С. 111‒116.
3. Михайловская Н.П. Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. М.: 
Юрид. лит., 1981. 250 с.



60  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

Сергієнко Н.А.,
старший викладач кафедри 
публічного та приватного права 
Факультету права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка,
к. ю. н.

МАЙНО, НА ЯКЕ 
НЕ МОЖЕ БУТИ ЗВЕРНЕНО СТЯГНЕННЯ 
ЗА ВИКОНАВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ 
ПРАВ ОСІБ ПРИ ПРИМУСОВОМУ 
ВИКОНАННІ РІШЕНЬ

Примусове виконання рішень є важливим ас-
пектом у процесі реального відновлення прав, свобод, інтересів осіб. 
Однак при примусовому виконанні рішень не менш важливим є га-
рантування прав як учасників виконавчого провадження й  інших 
суб’єктів виконавчого процесу, так і осіб, які не належать ні до пер-
ших, ні  до  останніх. Однією з  таких гарантій, як видається, є за-
конодавче закріплення переліку майна, яке, не  будучи юридично 
обмежене в  обороті, є таким, що не  може бути об’єктом стягнен-
ня за  виконавчими документами. Різні аспекти примусового ви-
конання рішень були предметом вивчення багатьох вчених-юрис-
тів, а саме: С.Я. Фурси, О.С. Снідевича, А.М. Авторгова, О.О. Чумака 
та ін. Утім, питання майна, на яке не може бути звернено стягнен-
ня за виконавчими документами, отримало небагато уваги серед на-
укового загалу. Наведене зумовлює актуальність наукових розробок 
за вказаною тематикою.

Як було зазначено, перелік майна, на яке не може бути звернено 
стягнення за  виконавчими документами, закріплено законодавчо. 
Зокрема, у приписах ст. 55 Закону України «Про виконавче прова-
дження» йдеться про те, що не допускається звернення стягнення 
на об’єкт довірчої власності за зобов’язаннями довірчого власника, 
а також на майно, зазначене в додатку до цього Закону. Проте ствер-
джувати, що перелік майна, на  яке не  може бути звернено стяг-
нення за виконавчими документами, наведений виключно у ст. 55 
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та у додатку до Закону України «Про виконавче провадження» [1], 
було б помилково. Зокрема, в контексті майна, на яке не може бути 
звернено стягнення, варто згадати і майно культового призначення, 
що належить релігійним організаціям (див. ч. 3 ст. 20 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації»). Тут варто з’ясувати, 
яке ж майно слід вважати майном культового призначення. 

З цього приводу Є.О.  Ятченко пропонує класифікацію майна 
релігійної організації за  правовим режимом використання: 
1) майно виключно культового призначення; 2) майно звичайного 
вжитку; 3)  майно подвійного призначення. До  майна виключно 
культового призначення він пропонує відносити нерухоме та інше 
майно, яке безпосередньо пов’язане з проведенням релігійних обря-
дів, церемоній та не повинно використовуватися з іншою метою [2]. 
Науковець надає слушну пропозицію: з  метою уникнення непоро-
зумінь із  контрагентами релігійних організацій варто конкретизу-
вати в  статуті або в  додатку до  статуту перелік майна, яке відне-
сене до  майна культового призначення, відповідно саме це майно 
в подальшому матиме спеціальний правовий режим використання. 
У випадку, якщо релігійна організація не внесе зазначену інформа-
цію до власного статуту, питання належності або неналежності кон-
кретного майна до майна культового призначення мають визначати 
спеціалісти із Державного органу у справах релігій або ж експерти, 
залучення яких має здійснюватися відповідною постановою дер-
жавного виконавця [2]. Варто зауважити, що Перелік майна, на яке 
не  може бути звернено стягнення за  виконавчими документами, 
стосується саме майна, на  яке не  може бути звернуто стягнення. 
Проте, наприклад, немає прямої заборони щодо накладення арешту 
на  таке майно. Для  обґрунтування ж вимоги щодо зняття арешту 
з такого майна у випадку його накладення доцільним є посилання 
на ч. 1 ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження», згідно 
з  якою арешт майна (коштів) боржника застосовується для  забез-
печення реального виконання рішення. Відповідно арешт майна, 
на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими докумен-
тами, суперечить завданню, яке стоїть при  накладенні арешту  — 
забезпечити реальність виконання, адже за  рахунок такого майна 
не вдасться забезпечити реальність виконання через заборону звер-
нення на  нього стягнення. Окрім того, згідно з  ч.  1 ст.  48 Закону 
України «Про виконавче провадження», звернення стягнення 
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на  майно боржника полягає в  його арешті, вилученні (списанні 
коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Отже, арешт майна — це 
зазвичай перший елемент в ланцюгу звернення стягнення. Як вида-
ється, при описі й арешті майна, на яке не може бути звернено стяг-
нення за виконавчими документами, можливим є звернення до суду 
з позовом про виключення такого майна з опису й арешту (як при-
клад див. рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука 
від 02.10.2018 р. у справі № 524/7656/17) [3].

Отже, законодавством закріплено певні види майна (та їх кіль-
кісні показники), які не  можуть бути об’єктом звернення стяг-
нення при  примусовому виконанні рішень, що є важливою гаран-
тією забезпечення прав осіб, тобто особі забезпечується мінімум 
майна, який забезпечує її існування та  існування її сім’ї, осіб, які 
перебувають на утриманні в такої особи. Оскільки накладення аре-
шту є першою ланкою в ланцюгу звернення стягнення та має метою 
забезпечення реального виконання рішення, відповідно накладення 
арешту на майно, яке не може бути об’єктом звернення стягнення 
при  примусовому виконанні рішень, позбавлене сенсу. У  випадку 
накладення арешту на таке майно доцільним є ініціювання позову 
про виключення такого майна з опису й арешту.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ — 
ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
НА ЯКІСНУ ОСВІТУ

У сучасних умовах розвитку суспільства і держави 
різноаспектні питання науки й освіти характеризуються високим сту-
пенем актуальності та є одним із найпріоритетніших напрямів розви-
тку. Саме тому проблеми розвитку науки та освіти є і завжди будуть 
предметом теоретичного й  прикладного пізнання у  представників 
різноманітних наукових шкіл, практиків, політиків, експертів у  галу-
зі права й вищої освіти тощо. Пояснення цьому є логічним, оскільки 
вони є як основними факторами, так і  індикаторами прогресу й роз-
витку суспільства та держави, тому роль і значення відповідних кате-
горій на  сучасному етапі їх розвитку важко переоцінити. Особливої 
уваги в контексті зазначеного заслуговують питання, пов’язані з реалі-
зацією та захистом права на освіту, належним рівнем їх правового регу-
лювання тощо. На думку У.М. Парпан, теоретичні проблеми, пов’язані 
з правом на освіту, розглядаються в контексті реалізації як публічної 
послуги в освітніх установах різних типів і захисту права органами дер-
жавної влади України, що не охоплює всього кола проблем, необхідних 
для створення наукової бази освітньої реформи. Вчений звертає увагу 
на те, що в умовах асоціації України і Європейського Союзу, які зумо-
вили реформування економічної та політичної систем, всіх сфер сучас-
ного життя, питання освіти набувають особливого значення. Для ви-
рішення складних завдань, поставлених перед країною, необхідні нові 
підходи до  змісту та  рівня освіти, вкладення коштів у  «людський ка-
пітал» [1, 92–93]. Погоджуючись з науковою позицією, дійсно можемо 
підтвердити, що освітнє реформування, особливо сфери юридичної 
освіти, через яке сьогодні проходить Україна, має потенційно вагоме 
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значення. Сучасна юридична освіта, на думку І.І. Тимковича, відіграє 
підвищену роль, що зумовлено складними процесами становлення на-
шої країни як правової держави, а також створення наукового підґрун-
тя правової системи і відповідної нормативно-правової бази, включа-
ючи її ефективне функціонування у всіх напрямках та складових [2, 55]. 
В.Ф.  Опришко, зокрема, порушує питання гострої необхідності най-
швидшого реформування сфери освіти. Вчений наголошує на пробле-
мах, які гальмують створення в нашій державі належної системи під-
готовки юридичних кадрів, яка характеризувалася б не лише високим 
рівнем теоретичної та  прикладної підготовки, але  й  різноманітністю 
останніх, виходячи з потреб різних сфер і галузей суспільного життя 
в сучасному світі [3, 7].

Зазначені позиції та наукові бачення вчених порушують питання 
необхідності ефективного здійснення реформування освітньої 
сфери, зокрема юридичної освіти. На наше переконання, це є абсо-
лютно доцільним, адже забезпечить не лише належний рівень пра-
вової основи для  подальшого розвитку суспільної та  державно-
правової реальності, приведення законодавства до  міжнародних 
та європейських стандартів, але й необхідний рівень та умови реалі-
зації права на освіту громадянами України. 

Історичний екскурс дає змогу стверджувати, що освітня реформа 
в Україні відбувається поетапно з трансформацією усіх рівнів освіти 
та переходом від радянської моделі до моделі функціонування та розви-
тку освіти в сучасних ринкових, інноваційних умовах. Першочерговим 
результатом на  рівні вищої освіти стало прийняття у  2014–2017  рр. 
законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», що в подальшому 
зумовило розробку Проєкту Концепції розвитку юридичної освіти. 
Саме відповідний нормативно-правовий акт, на  думку його розроб-
ників, має вирішити коло проблем, які сьогодні мають місце в  про-
цесі функціонування та розвитку юридичної освіти, а найголовніше — 
в  реалізації права на  освіту, зокрема юридичну. Так, у  Концепції 
зазначається, що на сьогодні постає необхідність у розв’язанні таких 
проблем, як: невідповідність змісту юридичної освіти і  якості підго-
товки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, 
що постають перед  сучасним демократичним суспільством, глобаль-
ним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності прав-
ників у різних сферах діяльності [4]. Окрім того, розробники Проєкту 
Концепції обґрунтовують зміст юридичних дисциплін, що викладають 
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у правничих школах України. Методика викладання, юридична наука 
та адміністрування цих шкіл та університетів в цілому повільно зазна-
ють якісних змін та залишаються успадкуванням радянської системи 
юридичної освіти, відповідно до  якої юрист сприймається як особа, 
покликана служити державі, а  не гарантувати, утверджувати і  захи-
щати права людини або забезпечувати ефективне публічне обвину-
вачення. Таким чином, формуючи законодавчу сферу для  діяльності 
юридичних інститутів відповідно до європейських стандартів, держава 
не отримує фахівців, спроможних впроваджувати нові закони заради 
утвердження та захисту прав людини [5]. Враховуючи сучасний рівень 
розвитку юридичної освіти в Україні та зазначені вище проблеми, зро-
зумілою є гостра потреба у належному рівні правового регулювання 
цієї сфери. Саме прийняття необхідних нормативно-правових актів, 
зокрема Концепції розвитку юридичної освіти, має вирішити наявні 
проблеми недостатньої якості юридичної освіти і забезпечити реаліза-
цію права на освіту. Не применшуючи значення Концепції та кропітку 
роботу її розробників, все ж таки необхідно зауважити певні недоліки, 
які містить документ, та рекомендації для подальшої роботи над зміс-
товним та техніко-юридичними аспектами відповідного Проєкту.

Ключові проблеми сучасної юридичної освіти полягають 
в наступному:

1) невизначеність в тому, скільки правників з вищою юридичною 
освітою необхідно підготувати на найближчу перспективу, зокрема, 
скільки необхідно правників освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» 
та освітньо-наукового рівня «доктор філософії»;

2) можливість вступати до  закладів вищої освіти випускни-
ків загальноосвітніх шкіл, які за  своїми об’єктивними психологіч-
ними, світоглядними, життєвими поняттями і цінностями не готові 
до  аналізу суспільних і  державних правових явищ і  відповідно 
до розуміння права, закону, свобод, інтересів тощо. Слід констату-
вати низький загальноосвітній рівень випускників шкіл, внаслідок 
чого юні студенти не можуть опанувати специфіку правничої про-
фесії, яка вимагає знань з широкого кола сфер людського життя;

3) відсутність у більшості претендентів і здобувачів вищої юри-
дичної освіти обґрунтованої мотивації до її здобуття.

І найголовніше, необхідно усвідомити для  себе, яким повинен 
бути майбутній юрист, якого фахівця слід підготувати, що відповідав 
би певному освітньо-професійному або освітньо-науковому рівню. 
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Зміст Концепції не надає відповіді на жодну із згаданих проблем 
сучасної юридичної освіти. Відсутністю конкретних соціологіч-
них та юридичних досліджень, які стосувалися б існуючих проблем 
юридичної освіти та юридичної практики, прогностичного аналізу 
розвитку юридичної освіти в Україні зумовлена абстрактність поло-
жень Концепції, а подекуди й їх суперечливість. 

Окрім того, положення Концепції стосуються в абсолютній біль-
шості виключно розвитку вищої освіти ОР «магістр», що не  від-
повідає як назві документа, так і визначеній ним меті. Концепцію 
варто удосконалити, доповнити положеннями, які стосувалися  б 
розвитку юридичної освіти в  частині підготовки правників бака-
лаврського та  освітньо-наукового рівнів вищої освіти. При  чому 
ці положення мають бути взаємопов’язані та відображати логічну 
послідовність набуття майбутніми правниками компетентностей 
бакалаврського, магістерського рівнів освіти та  освітньо-науко-
вого рівня «доктор філософії». На  наше переконання, ще одним 
необґрунтованим кроком є передчасне запровадження так зва-
ної наскрізної магістратури, що передбачає можливість здобуття 
ступеня магістра за  спеціальністю  081 «Право» на  основі повної 
загальної середньої освіти та  скасування можливості підготовки 
здобувачів освіти за спеціальністю 081 «Право» в системі фахової 
передвищої освіти та  за  ступенем бакалавра. Вказана ідея нічим 
не  обґрунтована, незрозумілою залишається і  мета таких транс-
формацій.

Таким чином вирішення системних та наявних проблем розвитку 
юридичної освіти в Україні не в повній мірі передбачене положен-
нями Проєкту Концепції. Саме цим зумовлене продовження актив-
ної та  швидкої роботи над  змістом положень документа з  метою 
приведення їх у відповідність до потреб і вимог розвитку юридич-
ної освіти в  Україні та  тенденцій розвитку ринку праці в  умовах 
демократизаційних та глобалізаційних чинників. 
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ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ: 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 
ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

Існування сучасного суспільства неможливо уяви-
ти без удосконалення та розвитку різноманітних інституційно-право-
вих утворень, за  допомогою яких реалізуються процеси життєдіяль-
ності самого суспільства у площині правової реальності. Видається, що 
такими найбільш масштабними та цінними інституційними утворен-
нями на  сьогодні виступають право та  держава. Втім, питанням цін-
ності права присвячується величезна кількість наукових досліджень 
на  різному рівні. Натомість, ціннісні уявлення про  державу залиша-
ються найбільш проблемними та набувають особливого забарвлення 
в аспекті їх науково-практичного дослідження. 

Через сучасні світові глобалізаційні процеси, економічні, полі-
тичні, екологічні кризи та  нездатність держав їх успішно долати 
виникає нагальне питання з’ясування спроможності держави про-
тистояти світовим загрозам, а  отже, виступати належним засо-
бом, здатним забезпечити передусім суспільний порядок, рівність, 
свободу, справедливість, національну безпеку, створити надійний 
інформаційний простір, тобто бути суцільним ціннісним конструк-
тором, кожна деталь якого відповідає призначенню та  має власну 
цінність. Означене потребує переосмислення призначення держави 
та її здатності вчасно адаптуватись до новітніх викликів сучасного 
суспільно-правового простору.

З огляду на це одним з важливих питань є необхідність форму-
вання деяких факторів, що послугують основою для  дослідження 
аксіосфери держави. 

Так, на  нашу думку, цінність сучасної держави потрібно дослі-
джувати з урахуванням деяких моментів: 



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 69

1) аксіосфера держави залежить від публічної затребуваності дер-
жави, тобто сукупності уявлень, запитів суспільства до держави, які 
розглядаються як умови, пов’язані з ціннісними перспективами роз-
витку самої держави. При цьому одним з основних векторів аксіос-
фери держави виступає її економічна спроможність та економічний 
потенціал як на рівні внутрішньої організації економічної життєді-
яльності суспільства та  держави, так і  на  міжнародній політичній 
арені з метою захисту суверенітету держави. Втім, економічна скла-
дова цінності держави також отримує прояв у її військовому потен-
ціалі та обороноздатності, що, з одного боку, характеризує державу 
з позиції міцного суб’єкта на світовому ринку, а з  іншого — забез-
печує взаємодію і співіснування економічних інтересів суспільства 
та держави у внутрішній сфері;

2) аксіосфера держави формується у  процесі діалогу дер-
жави та  суспільства, а  також держави та  особистості. При  цьому 
вектори аксіосфери держави виражаються не  тільки у  форму-
ванні, але  й  у  фіксації та  освоєнні цінностей держави. Цінності 
держави виступають як пережиті людьми і  зумовлені культу-
рою форми їх позитивного ставлення до  держави та  її інститу-
тів, які визначають вибір поведінки, що відповідає цим цінностям 
[1, 151]. Проголосивши у ст. 3 Конституції України людину найви-
щою соціальною цінністю, законодавець на конституційному рівні 
по суті визначив основний соціальний вектор у взаємовідносинах 
між людиною і державою. Цей вектор можна відобразити формулою 
«від людини до держави» [2, 49].

У демократичній державі діалог між державою та особою перш 
за все полягає у тому, що державою забезпечується свобода особис-
тості. Забезпечення свободи особистості та  суспільства в  цілому 
багато в чому пов’язане з відповідальністю держави перед особис-
тістю [3, 41]; 

3) ціннісний зміст держави визначається значною мірою її полі-
тичними ідеалами. Так, політична аксіосфера держави складає 
«дерево» таких політичних цінностей, де стовбур — незалежна, суве-
ренна держава, гілки — нові ефективні інститути і закони, листя — 
цивілізована конкуренція у політичній боротьбі за владу [4, 89]. 

Цінності політичні є невід’ємною частиною політичної культури 
суспільства і  віддзеркалюються в  політичній свідомості людей [5, 
719]. Це ті цінності, які вже реалізуються за допомогою політичної 
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влади, спираючись на  всю потугу державного апарату, або заради 
здійснення яких ведеться боротьба за  політичну владу, за  воло-
діння державним апаратом [6, 120]. З іншого боку, помітним є праг-
нення підкреслити об’єктивно предметний характер політичних 
цінностей, зазначивши в  цій якості певні властивості політичних 
явищ: цінності політичні  — об’єкти, явища, ідеї, процеси політич-
ного життя та їх властивості, до яких людина ставиться як до таких, 
що задовольняють її соціальні потреби, інтереси, і які вона залучає 
до сфери своєї життєдіяльності [5, 719]. 

Означені вектори аксіосфери сучасної держави складають лише 
незначну її частину. Втім, система цінностей сучасної держави вибу-
довується у  її тісному зв’язку із суспільством, суспільними ціннос-
тями та ідеалами. Держава має стати територією, де формуються цін-
ності свободи, рівності та справедливості. Разом з тим, незалежно 
від кількості ціннісних орієнтирів, які ми включили б до аксіосфери 
держави, їх неможливо реально втілити у життя без усвідомлення 
суспільством власної відповідальності за своє буття, без існування 
власних внутрішніх цінностей кожного з нас, без поваги насамперед 
до себе, без індивідуальної політичної гідності та свободи. Цінність 
політичної сили держави  — у  громадянській солідарності, де спі-
віснують різні соціополітичні культурні групи, де існує суспільна 
довіра, взаєморозуміння та повага до себе та до держави. 
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КЛІМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Глобалізація вносить зміни у  соціальні відносини 
та  формує правові інститути нового рівня, спрямовані на  встановлен-
ня гарантії прав і свобод людини. Серед напрямів впливу глобалізації 
на правову сферу слід виділити право на життя та сталий розвиток лю-
дини в екологічно чистому середовищі. За цим напрямом спеціалізовані 
установи системи ООН зосереджують свою увагу на розробці та популя-
ризації міжнародних стандартів у сфері екологічних прав людини та за-
кріплюють уніфіковані зобов’язання держав у цій сфері.

У преамбулі Паризької угоди, прийнятої в  рамках виконання 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зазначається про обов’язок 
держав брати участь у вирішенні проблем зміни клімату, поважати, спри-
яти та брати до уваги відповідні зобов’язання у сфері прав людини [1]. 
Рада з прав людини та Управління Верховного комісаріату з прав людини 
ООН привертають увагу до прав людини, пов’язаних зі зміною клімату, 
через резолюції, доповіді та тематичні заходи на основі правозахисного 
підходу до вирішення проблем у цій сфері. 

Як підкреслює Рада з  права людини ООН, активізація управління 
глобальною політикою у сфері зміни клімату має підняти екологічні про-
блеми на новий рівень. Із цією метою пропонується застосовувати сис-
темний правозахисний підхід, що дасть змогу продуктивно формувати 
державні політики та  програми їх реалізації у  контексті забезпечення 
екологічних прав людини, а  також встановлювати принципи та  стан-
дарти, дотримуючись Загальної декларації прав людини та основних уні-
версальних договорів у цій сфері міжнародних відносин [2].

Сучасні кліматичні зміни мають глобальний характер та  збіль-
шуються у  геометричний прогресії протягом останніх десятиліть. 
Ці зміни потребують посиленої уваги з боку міжнародної спільноти. 
Значну роль у вирішенні проблем захисту навколишнього середовища 
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відіграють недержавні міжнародні організації, які реалізують широ-
кий спектр діяльності, починаючи від  популяризації екологічного 
сталого розвитку та закінчуючи впровадженням широкомасштабних 
проєктів захисту навколишнього середовища та вирішенням соціаль-
них проблем людського розвитку під час зміни клімату. 

Визначення поняття «кліматична справедливість» як категорії 
соціального розвитку пов’язують з відомим політиком Мері Робінсон 
та діяльністю її фонду. Мері Робінсон, перша жінка — президент Ірландії, 
була при владі з 1990 до 1997 р. Також вона обіймала посаду верховного 
комісара ООН з прав людини з 1997 до 2002 р. Під час роботи в ООН 
та на посаді президента Ірландії Мері Робінсон була глибоко вражена 
великими стражданнями, які вона спостерігала в усьому світі, особливо 
стражданнями жінок. М. Робінсон зацікавилася проблемами зміни клі-
мату та їх впливу на людей і вирішила здійснювати суспільну діяльність 
для боротьби з кліматичною несправедливістю, заснувавши 8 лютого 
2010  р. міжнародну недержавну організацію «Фонд Мері Робінсон 
за кліматичну справедливість» (Mary Robinson Foundation for Climate 
Justice) (далі — Фонд М. Робінсон). На початку благодійної діяльності 
політичну діячку підтримали навчальні заклади Дубліна: Альянс інно-
вацій Триніті коледжу Дубліна та  Університетський коледж. Вони 
надали щедрі пожертви для проведення благодійної діяльності. Метою 
цієї організації є вирішення питань, пов’язаних із кліматичною спра-
ведливістю, у трьох основних сферах: захист прав людини й зміна клі-
мату, жіноче лідерство й гендерна рівність, а також вирішення проблем 
зміни клімату на глобальному рівні [3].

Наукові дослідження Фонду М.  Робінсон у  сфері економічного 
та  екологічного розвитку дають змогу виявити величезні відмін-
ності у  кількості ресурсів, якими володіють багаті та  бідні країни 
і які визначають розрив економічного розвитку між країнами у світі, 
а також всередині країн, і саме це є найглибшою несправедливістю 
нашого часу. Ця невпевненість щодо справедливого розподілу 
ресурсів унеможливлює гідне життя мільярдів людей, що не відпо-
відає справжній соціальній рівності [3].

Природні та  антропогенні процеси, що зумовлюють зміну клімату, 
підкреслюють та посилюють прірву нерівності та нашу справжню вза-
ємозалежність у  глобалізованому світі. Перегляд концепції сталого 
розвитку має призвести до  нової парадигми, заснованої на  нагаль-
ній потребі розширення та  передачі зелених технологій та  підтримці 
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низьковуглецевих стратегій сталості по  відношенню до  найбідніших 
країн задля залучення їх до спільних зусиль пом’якшення наслідків зміни 
клімату. Вигоди та проблеми, пов’язані зі зміною клімату, повинні бути 
справедливо розподілені. Це передбачає прийняття спільних, але дифе-
ренційованих обов’язків щодо скорочення викидів парникових газів. Ті, 
хто несе найбільшу відповідальність за викиди парникових газів і є най-
більш ефективними, повинні у першу чергу скоротити такі викиди. 

Дійсно, питання кліматичної справедливості на  сьогодні 
не  обмежуються концепцією сталого розвитку. Ускладнення соці-
альної ситуації у  світі та  захист навколишнього середовища 
пов’язуються з  пандемією COVID-19, що ставить нові виклики 
перед міжнародним співтовариством. 

Сучасні уявлення про кліматичну справедливість вказують на зв’язок 
прав людини з  питаннями суспільного розвитку та  відповідальність 
держав за стан навколишнього середовища. При цьому права людини 
розширюють свій зміст та  поширюються на  гарантії прав найбільш 
вразливих людей та  безпристрасний і  справедливий розподіл тягаря, 
пов’язаного зі змінами клімату.

Отже, кліматична справедливість змістовно пов’язує людський 
розвиток та  права людини зі  справедливим розподілом ресурсів 
на всіх рівнях міждержавної та державної взаємодії, гарантуванням 
прав найбільш незахищених верств населення та чесним розподілом 
тягаря і вигод від зміни клімату. З цієї позиції набуває нового зву-
чання роль міжнародного права у  встановленні кліматичної спра-
ведливості. Міжнародне право складає основу правових імперати-
вів, за допомогою яких можна реагувати на позицію міжнародного 
співтовариства щодо кліматичних змін на основі загальноприйнят-
них понять соціальної рівності та справедливості.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗГЛЯДУ СПРАВ 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО АКТОВИХ ЗАПИСІВ 
ПРО НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ 
ШУКАЧІВ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Досить часто шукачі захисту або біженці 
в  Україні стикаються із  проблемами реалізації своїх батьківських 
прав через помилки або інші неточності у документах своїх дітей. 
Такі проблеми виникають через невірний переклад документів, по-
милки, допущені самими шукачами захисту або біженцями при по-
дачі та  заповненні заяв, а  також працівниками відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану тощо. Для усунення цих проблем 
зазвичай доводиться звертатися до суду. У судах також часом вини-
кають спори щодо підсудності та юрисдикції такої категорії справ. 
Однак, надаючи правову оцінку таким спірним правовим відноси-
нам, суд має враховувати зазначені нижче положення. 

Так, відповідно до положень ч. 16 ст. 1 Закону України «Про біжен-
ців та  осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту» 
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспорт-
ним документом, що посвідчує особу його власника, підтверджує 
факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, і є 
дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених 
цим Законом та іншими законами України [1]. 

Положення ст.  145 Сімейного кодексу України (далі  — СК 
України) вказують, що «прізвище дитини визначається за  прізви-
щем батьків» [2].

Згідно з  ч.  1 ст.  6 Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану», відділи державної реєстрації актів цивіль-
ного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної 
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особи та  її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, 
смерті, вносять зміни до  актових записів цивільного стану, понов-
люють та  анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивіль-
ного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здій-
снюють відповідно до законодавства інші повноваження [3].

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться 
відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану 
за  наявності достатніх підстав. За  наслідками перевірки зібраних 
документів орган державної реєстрації актів цивільного стану скла-
дає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису 
цивільного стану або про відмову в цьому. У разі відмови у внесенні 
змін до  актового запису цивільного стану у  висновку вказуються 
причини відмови та  зазначається про  можливість її оскарження 
в судовому порядку (ч. 1 ст. 22 Закону України «Про державну реє-
страцію актів цивільного стану») [3].

Порядок внесення змін до  актових записів цивільного стану 
регулюється Правилами внесення змін до  актових записів цивіль-
ного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом 
Міністерства юстиції України №  96/5 від  12.01.2011  р., зареєстро-
ваними у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 р. за № 55/18793 
(далі — Правила) [4].

Пунктом  1.1 Правил визначено, що внесення змін до  актових 
записів цивільного стану, які складено органами державної реєстра-
ції актів цивільного стану України, проводиться районними, район-
ними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, 
міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного 
стану головних територіальних управлінь юстиції (далі  — відділи 
державної реєстрації актів цивільного стану) у  випадках, передба-
чених чинним законодавством [4].

Відповідно до пункту 2.6 Правил разом із заявою про внесення 
змін до  актового запису цивільного стану заявником подаються 
свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких 
зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підля-
гають зміні, інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирі-
шення питання по суті [4].

За змістом пункту 2.11 Правил, факти, зазначені у заяві, а також 
записи у свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану 
та в інших поданих заявником документах, якщо вони викликають 
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сумніви щодо їх достовірності, можуть бути перевірені відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану шляхом направлення 
запитів до відповідних установ, організацій для затребування необ-
хідних документів [4].

Пунктом 2.12 Правил передбачено, що на підставі зібраних доку-
ментів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська 
установа України складають обґрунтований висновок про внесення 
змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного 
стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2. 
У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану 
у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено 
про можливість її оскарження в судовому порядку.

Відповідно до положень пункту 2.13 Правил підставами для вне-
сення змін в  актові записи цивільного стану є: рішення суду 
про  визнання батьківства (материнства), усиновлення (удоче-
ріння), про скасування раніше винесеного рішення суду про визна-
ння батьківства, виключення відомостей про батька (матір) дитини 
з  актового запису про  народження, скасування або визнання уси-
новлення (удочеріння) недійсним, про визнання шлюбу недійсним, 
установлення неправильності в  актовому записі цивільного стану 
та  інші, у  яких зазначено про  внесення конкретних змін в  актові 
записи цивільного стану; постанова адміністративного суду; висно-
вок відділу державної реєстрації актів цивільного стану або дипло-
матичного представництва чи консульської установи України; заява 
про визнання батьківства; заява матері, яка не перебуває у шлюбі, 
опікуна, піклувальника або самої повнолітньої особи щодо внесення 
відомостей про батька дитини, якщо вони не зазначені в актовому 
записі про народження відповідно до ст. 135 СК України; заява дру-
жини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання 
прізвища одного з них як спільного прізвища або про приєднання 
до свого прізвища прізвища другого з подружжя, згідно зі ст. 53 СК 
України, за  формою, наведеною в  додатку  4; заява про  зміну пріз-
вища малолітньої дитини обох батьків у разі зміни прізвища одного 
з них та згода дитини, яка досягла семи років, згідно з ч. 3 ст. 148 
СК України, за  формою, наведеною в  додатку  5; заява про  зміну 
прізвища малолітньої дитини обох батьків або одного з них, якщо 
другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або 
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безвісно відсутнім, та згода дитини віком від семи до чотирнадцяти 
років, якій при  державній реєстрації народження присвоєне пріз-
вище одного з батьків, згідно з ч. 4 ст. 148 СК України, за формою, 
наведеною в  додатку  5; актовий запис про  зміну імені. Цей акто-
вий запис є підставою для зміни прізвища батьків в актовому записі 
про  народження малолітніх дітей у  разі зміни їхнього прізвища 
з  дотриманням вимог ст.  148 СК України; для  зміни імені батька 
та по батькові дитини в актовому записі про народження малоліт-
ньої дитини у разі подання батьками заяви про зміну по батькові 
дитини; актовий запис про  шлюб та  розірвання шлюбу. Ці актові 
записи є підставою для зміни прізвищ батьків (одного з них) в акто-
вому записі про  народження малолітньої дитини при  умові одно-
часної зміни прізвища дитини; рішення органу опіки та піклування, 
оформлене розпорядженням районної державної адміністрації чи 
рішенням виконавчого комітету про  зміну прізвища малолітньої 
дитини відповідно до ч. 5 ст. 148 СК України [4].

Внесення змін до  актових записів цивільного стану можливе 
також і в інших окремих випадках, якщо це не суперечить чинному 
законодавству України (п. 2.13.12 Правил).

Згідно з  пунктом  2.15 Правил, висновок відділу державної реє-
страції актів цивільного стану складається: якщо актовим запи-
сом про  народження передбачені, але  в  ньому відсутні прізвище, 
власне ім’я, по батькові або громадянство батьків; якщо прізвище, 
власне ім’я та по батькові зазначено без урахування національних 
традицій; якщо при державній реєстрації народження дитині при-
своєне прізвище або власне ім’я без урахування побажань батьків 
або одного з  них; якщо дитина має власне ім’я, відмінне від  того, 
яке зазначено в  актовому записі про  народження, і  цього вимага-
ють інтереси дитини; при  необхідності зміни прізвища, власного 
імені, по  батькові у  зв’язку зі  зміною статі; при  впізнанні особи, 
смерть якої була зареєстрована як невідомої (за наявності прото-
колу впізнання трупа); при зміні громадянства; при зміні батьком 
або матір’ю прізвища відповідно до  ст.  53 СК України та  необхід-
ності внесення змін до актового запису про народження їх дитини 
(висновок складається з урахуванням вимог, зазначених у ст. 148 СК 
України); якщо під час державної реєстрації акту цивільного стану 
були допущені помилки (перекручення, пропуск відомостей, окре-
мих слів або граматичні помилки чи вказані неправильні відомості); 
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в інших окремих випадках, що не суперечать вимогам чинного зако-
нодавства [4]. 

У пункті 1.5 Правил зазначено, що заяви іноземців, які постійно 
проживають в Україні, про внесення змін до актових записів цивіль-
ного стану, їх поновлення та анулювання, складених органами дер-
жавної реєстрації України, розглядаються відділом державної реє-
страції актів цивільного стану на  загальних підставах (абзац  2). 
Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який 
прийняв заяву, звіряє відомості, зазначені заявником у заяві, з пас-
портом або паспортним документом. Суперечливі дані в  докумен-
тах письмово пояснюються заявником. Документи, які мають нео-
бумовлені виправлення, підчистки або викликають сумніви щодо їх 
достовірності, перевіряються особливо ретельно та у разі потреби 
направляються для  проведення їх експертизи до  судово-експерт-
ної установи Міністерства юстиції України (за рахунок заявника). 
Відомості про  акти цивільного стану, зазначені заявником у  заяві, 
перевіряються в Державному реєстрі актів цивільного стану грома-
дян (абзац 5) [4].

Відповідно до  пункту  1.7 Правил зміни до  актового запису 
цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису, 
за  винятком випадків, встановлених у  пункті  2.28 розділу  II цих 
Правил [4].

Пунктом  1.15 Правил передбачається, що відмова органів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актових 
записів цивільного стану, їх поновленні та  анулюванні може бути 
оскаржена в судовому порядку [4].

Підставою для внесення змін в актові записи цивільного стану, 
відповідно до пункту 2.13.2 Правил, є постанова адміністративного 
суду. 

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року кожен при вирішенні спору щодо його 
цивільних прав та обов’язків має право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним 
і безстороннім судом, встановленим законом [5].

Отже, ніхто не  може бути позбавлений права на  розгляд його 
справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним 
законом. Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, 
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суди повинні перевірити належність справ до  їхньої юрисдикції 
та підсудності. Чинне законодавство України не передбачає спори 
між судами про підсудність та юрисдикцію.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ВЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ НЕТЕРПИМОСТІ

Принцип рівності прав вважається основопо-
ложним для  демократичної держави та, як правило, закріплений 
Конституцією держави. Ст. 21 Конституції України проголошує: «усі 
люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи є не-
відчужуваними і непорушними»; а ст. 24: «не може бути привілеїв 
чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного чи соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, за  мовними або іншими 
ознаками». 

У Раді Європи вітають прогрес України у боротьбі з ненавистю 
та  дискримінацією, але  вказують на  наявні проблеми у  цій сфері. 
У п’ятій доповіді про Україну Європейської комісії проти расизму 
та нетерпимості Ради Європи запропоновано ухвалити нові правові 
положення щодо розслідування злочинів на  ґрунті расової, націо-
нальної чи релігійної нетерпимості.

За результатами оцінювання звіту України перед  Комітетом 
ООН щодо виконання положень Конвенції ООН про дотримання 
прав людини та  ліквідацію усіх форм расової дискримінації було 
сформовано зауваження та  рекомендації для  України, значна час-
тина з яких стосувалася різних аспектів діяльності правоохоронних 
органів. 

Основним недоліком протидії ксенофобії в  Україні в  ракурсі 
розслідування злочинів, що вчиняються з  мотивів расової, націо-
нальної чи релігійної нетерпимості, є проблема реєстрації кримі-
нального провадження за  відповідними статтями Кримінального 
кодексу України та доказування мотиву злочину. 

Кримінальне законодавство України дає певний інструмента-
рій для боротьби із злочинами, вчиненими на ґрунті нетерпимості. 
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Втім, в  Україні дотепер зберігається тенденція не  кваліфікувати 
расистські напади як злочини на ґрунті нетерпимості. Навіть тоді, 
коли є однозначні підстави для кваліфікації злочину як вчиненого 
на  ґрунті ненависті (у тому числі свідчення підозрюваних), кримі-
нальні провадження порушуються за  статтями «хуліганство» або 
«завдання тілесних ушкоджень». 

Аналіз положень кримінального законодавства дає змогу вио-
кремити дві групи злочинів, мотивом вчинення яких є расова, наці-
ональна чи релігійна нетерпимість: 

1) ненасильницькі злочини: 
— ст.  161 КК «Порушення рівноправності громадян залежно 

від їх расової, національної належності або релігійних переконань»; 
— ст. 300 КК «Ввезення, виготовлення або розповсюдження тво-

рів, що пропагують культ насильства і  жорстокості, расову, націо-
нальну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» тощо; 

2) насильницькі злочини:
— п. 14 ч. 2 ст. 115 КК «Умисне вбивство» передбачає кваліфіко-

ваний вид вбивства з  мотивів расової, національної чи релігійної 
нетерпимості;

— ч. 2 ст.  121 КК «Умисне тяжке тілесне ушкодження» передба-
чає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене 
з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості;

— ч. 2 ст. 122 КК «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», 
вчинене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості;

— ч. 2 ст. 129 КК «Погроза вбивством», вчинена з мотивів расової, 
національної чи релігійної нетерпимості; тощо. 

Основним елементом, який відрізняє злочини, вчинені на ґрунті 
нетерпимості, від  інших злочинів проти життя та  здоров’я особи 
та є підставою їх об’єднання до однієї групи, є наявність відповід-
ного мотиву. Як правило, такий мотив є домінуючим, що відобра-
жається у  прагненні підозрюваного підкреслити неповноцінність 
потерпілого в силу його належності до тієї чи іншої національності 
(раси, релігії) або, навпаки, у прагненні продемонструвати виключ-
ність своєї національності або расової належності. Мотив злочину 
може виражатися у  висловлюваннях націоналістичного характеру, 
надписах на засобах вчинення злочину, тощо. Важливо мати на увазі, 
що такі прояви національної ненависті або ворожнечі можуть мати 
місце як до або під час, так і безпосередньо після нападу. 
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Доказування мотиву здійснюється шляхом опитування друзів, 
колег, сусідів підозрюваного, проведення обшуків у  його помеш-
канні, одержання інформації від  інтернет-провайдерів, негласного 
спостереження за ним з метою встановлення зв’язків з відповідними 
угрупованнями. Інформацію щодо мотиву можна одержати і в ході 
огляду місця події та  з  висновків експертів. Непрямими доказами 
мотиву нетерпимості можуть вважатися такі факти, як відсутність 
провокації з  боку потерпілого, попередніх конфліктів та  неприяз-
них стосунків з  підозрюваним, наявність коментарів, які прини-
жують честь та  гідність. Певну інформацію щодо мотиву можна 
одержати також з публікацій на інтернет-сайтах радикальних орга-
нізацій, які проводили відповідні акції або члени яких вчинили від-
повідний напад. 

Знаряддям вчинення ненасильницьких злочинів на ґрунті нетер-
пимості виступають друковані видання: листівки, газети, жур-
нали, брошури, плакати тощо; інші предмети, які використовуються 
для виготовлення друкованої продукції, а також надписів та малюн-
ків на стінах будівель та інших об’єктах; типографське обладнання; 
засоби малої поліграфії (комп’ютери, сканери, принтери, ксерокси 
тощо); фарби, балончики з барвниками, пензлі та інші предмети, що 
застосовуються для виготовлення надписів та малюнків.

Джерелами фактичних даних про  ксенофобські настрої кон-
кретної особи можуть бути журнали, книжки, які читає підо-
зрюваний, музика, яку він або вона слухає, фільми, які дивиться, 
інтернет-сайти, які відвідує. Про належність особи до певного ради-
кального угруповання інформацію може бути отримано з  обліків 
Національної поліції. Певну інформацію може надати освідування 
соби на предмет виявлення татуювань, притаманних скінхедівській 
субкультурі або націоналістичним організаціям. Про  настрої підо-
зрюваного можуть свідчити й інші дії, як-от здійснення написів або 
зображень нацистського чи расистського характеру в громадських 
місцях перед або після нападу.

Отже, особливістю розслідування кримінальних правопору-
шень, вчинених на  ґрунті нетерпимості, є доказування наявності 
відповідного мотиву. Необхідним для кваліфікації є доведення пря-
мого умислу розпалити расову, національну чи релігійну ворожнечу 
або принизити расову, національну чи релігійну честь та  гідність 
представників окремих груп, національностей.
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ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСІБ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
У МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТАХ

Протягом тривалого часу особи з  фізичними 
та розумовими вадами були відокремлені від соціуму. Нормативних 
документів, які регулювали б їхні права та свободи не було не лише 
на  національному рівні, але  й  на  міжнародному. Проте декларува-
лась заборона дискримінації за різними ознаками.

Метою дослідження є аналіз міжнародних документів, які регу-
люють правові гарантії осіб з особливими потребами на міжнарод-
ному рівні.

Права осіб з  особливими потребами закріплені у  міжнарод-
них документах, які ратифіковані Верховною Радою України та  є 
частиною національного законодавства, зокрема, таких: Загальна 
декларація прав людини від  10  грудня 1948  р., Європейська кон-
венція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лис-
топада1950 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права від  16  грудня 1966  р., Декларація про  права інвалідів 
від 9 грудня 1975 р., Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю 
від 13 грудня 2006 р., Факультативний протокол до Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006 р. та ін.

Розглянемо основні з них. Загальна декларація прав людини, яку 
будо прийнято 10 грудня 1948 р., декларує основні положення щодо 
прав людини. У  ній, зокрема, зазначається, що всі люди народжу-
ються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Обсяг прав 
людини не має залежати від раси, кольору шкіри, статі, мови, релі-
гії, політичних або інших переконань, національного чи соціального 
походження, майнового, станового або іншого становища. У  ст.  3 
Загальної декларації прав людини прописано, що кожна людина має 
право на життя, свободу й особисту недоторканність, а у ст. 25 — що 
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кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, 
одяг, житло, медичний догляд та  необхідне соціальне обслугову-
вання, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її 
самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, 
інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів 
до існування через незалежні від неї обставини [1].

Проте цим міжнародним документом права осіб з особливими 
потребами не виділялися в окрему групу. Така ж тенденція спосте-
рігається і  з  Європейською конвенцією про  захист прав людини 
і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., яка серед інших 
задекларованих прав і свобод забороняє дискримінацію осіб за будь 
якою ознакою (ст. 14: «Користування правами та свободами, визна-
ними в Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-
якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних 
чи інших переконань, національного чи соціального походження, 
належності до національних меншин, майнового стану, народження, 
або за іншою ознакою»), проте не вказує на осіб з особливими потре-
бами як окрему категорію [2].

У Міжнародному пакті про  економічні, соціальні і  культурні 
права від  16  грудня 1966  р. права осіб з  особливими потребами 
не  виділяються в  окрему групу, проте вводяться правові норми, 
які конкретизують права людей у  сфері охорони здоров’я (ст.  12: 
«Держави, які беруть участь у  цьому Пакті, визнають право кож-
ної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я. Заходи, яких повинні вжити держави  — учасниці цього 
Пакту для повного здійснення цього права, включають ті, які є необ-
хідними для … створення умов, які б забезпечували всім медичну 
допомогу і медичний догляд у разі хвороби») [3].

Вперше на  міжнародному законодавчому рівні визначення 
поняття «інвалід» дає Декларація про права інвалідів від 9 грудня 
1975 р. Відповідно до неї інвалід — це будь-яка особа, яка не може 
самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормаль-
ного особистого і/або соціального життя через нестачу, вроджену 
чи ні, його або її фізичних або розумових здібностей [4].

Декларація про  права інвалідів серед інших гарантує осо-
бам з  інвалідністю невід’ємне право на  повагу до  їхньої люд-
ської гідності (інваліди, якого б походження, характеру і  сер-
йозності не  були їхні каліцтва або недоліки, мають ті ж основні 
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права, що і їхні співгромадяни того ж віку, що насамперед означає 
право на задовільне життя); рівність з іншими особами в реаліза-
ції громадянських і політичних прав; право на заходи, призначені 
для того, щоб дати їм можливість набути якомога більшу самостій-
ність; на  медичне, психічне або функціональне лікування, вклю-
чаючи протезні та ортопедичні апарати, на відновлення здоров’я 
і  положення в  суспільстві, на  освіту, ремісничу професійну під-
готовку та  відновлення працездатності, на  допомогу, консульта-
ції, на послуги з працевлаштування та інші види обслуговування, 
які дадуть їм змогу максимально проявити свої можливості та зді-
бності і прискорять процес їх соціальної інтеграції або реінтегра-
ції; на  економічне і  соціальне забезпечення і  задовільний рівень 
життя. Вони мають право відповідно до своїх можливостей отри-
мати і  зберегти за  собою робоче місце або займатися корисною, 
продуктивною і винагороджувальною діяльністю та бути членами 
профспілкових організацій тощо.

3  грудня 1982  р. Консультативний комітет для  Міжнародного 
року інвалідів прийняв Всесвітню програму дій стосовно інвалі-
дів та  рекомендував, щоб Генеральна Асамблея ООН також при-
йняла цю програму. Мета Всесвітньої програми дій стосовно інвалі-
дів полягає у сприянні ефективним заходам з метою попередження 
інвалідності, відновлення працездатності і  реалізації цілей «рівно-
сті» і «повної участі» інвалідів у соціальному житті та розвитку. Це 
означає створення таких самих умов життя, що і  для  всього насе-
лення, і рівної частки в поліпшенні умов життя внаслідок соціаль-
ного і економічного розвитку [5].

Проведення Міжнародного року інвалідів і  прийняття 
Всесвітньої програми дій стосовно інвалідів стало поштовхом 
для  прийняття Генеральною Асамблеєю ООН «Стандартних пра-
вил забезпечення рівних можливостей для інвалідів» від 20 грудня 
1993 р. [6]. Основними правилами, відповідно до документа, є усві-
домлення існування проблем, які виникають у  осіб з  особливими 
потребами, ефективне медичне обслуговування та реабілітація, рів-
ність доступу до освіти, культури, відпочинку, спорту, релігії, спри-
яння участі осіб з особливими потребами у сімейному житті і сво-
боді особистості тощо. 

Основними міжнародними документами, які регулюють 
та  гарантують права осіб з  особливими потребами, є Конвенція 
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ООН про  права осіб з  інвалідністю, яку було прийнято 13  грудня 
2006 р., та Факультативний протокол до неї. Конвенція визначає осіб 
з інвалідністю як осіб зі стійкими фізичними, психічними, інтелек-
туальними або сенсорними порушеннями, які при  взаємодії з  різ-
ними бар’єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі 
в житті суспільства нарівні з іншими [7, 8].

Основними принципами цієї Конвенції є такі: повага до прита-
манного людині достоїнства, її особистої самостійності, зокрема 
свободи робити власний вибір, і  незалежності; недискримінація; 
повне й ефективне залучення та включення до суспільства; повага 
до особливостей осіб з  інвалідністю і прийняття їх як компонента 
людської різноманітності й частини людства; рівність можливостей; 
доступність; рівність чоловіків і жінок; повага до здібностей дітей 
з інвалідністю, що розвиваються, і повага до права дітей з інвалід-
ністю зберігати свою індивідуальність.

Конвенція декларує такі права осіб з  особливими потребами: 
заборона будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності й гаран-
тування особам з  інвалідністю рівного та  ефективного правового 
захисту від  дискримінації на  будь-якому ґрунті; повне здійснення 
дітьми з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод 
нарівні з іншими дітьми; право дітей з інвалідністю вільно вислов-
лювати з усіх питань, що їх зачіпають, свої погляди, які отримують 
належне врахування, відповідне їхньому вікові та зрілості, нарівні 
з  іншими дітьми й  отримувати допомогу у  реалізації цього права, 
яка відповідає інвалідності та вікові; право вести незалежний спо-
сіб життя й  усебічно брати участь у  всіх аспектах життя; забезпе-
чення особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного 
оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема інформа-
ційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів 
і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, 
так і в сільських районах. Ці заходи, які включають виявлення й усу-
нення перепон і бар’єрів, що перешкоджають доступності, повинні 
поширюватися, зокрема:

a) на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні 
об’єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні установи 
та робочі місця;

b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема елек-
тронні та екстрені.
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Право осіб з  інвалідністю на  освіту. Для  цілей реалізації цього 
права без дискримінації й на підставі рівності можливостей забез-
печення інклюзивної освіти на  всіх рівнях і  навчання протягом 
усього життя має забезпечуватися, щоб:

a) особи з інвалідністю не виключалися через інвалідність із сис-
теми загальної освіти, а діти з інвалідністю — із системи безплатної 
та обов’язкової початкової або середньої освіти;

b) особи з інвалідністю мали нарівні з іншими доступ до інклю-
зивної, якісної та безплатної початкової й середньої освіти в місцях 
свого проживання;

c) забезпечувалося розумне пристосування, що враховує індиві-
дуальні потреби;

d) особи з  інвалідністю отримували всередині системи загаль-
ної освіти необхідну підтримку для  полегшення їхнього ефектив-
ного навчання;

e) в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соці-
альному розвиткові, відповідно до мети повного охоплення, вжива-
лись ефективні заходи з організації індивідуалізованої підтримки.

Крім того декларується право засвоювати життєві та  соціаліза-
ційні навички, щоб полегшити їхню повну й рівну участь в процесі 
освіти і як членів місцевої спільноти та право доступу осіб з інвалід-
ністю до послуг у сфері охорони здоров’я, які враховують гендерну 
специфіку, у тому числі до реабілітації за станом здоров’я тощо.

Таким чином, проаналізувавши міжнародні документи про права 
людини і права осіб з особливими потребами, можна зробити висно-
вок, що права осіб з інвалідністю задекларовано на міжнародному 
рівні і сформульовано основні напрями реалізації цих прав на наці-
ональному рівні країн-підписантів.
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МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Глобалізація, інформатизація і віртуалізація сус-
пільства, характерні для початку XXI ст., загострили кризові проце-
си в культурі, посилили гетерогенність і фрагментацію світу, що ак-
туалізувало міжкультурні аспекти соціальної комунікації. У зв’язку 
з цим підвищується роль освіти, яка визначається як арена бороть-
би за підтримку конкурентоспроможності України при глобально-
му переосмисленні інноваційних та економічних перетворень в сус-
пільстві.

Міжкультурна комунікація стає необхідною умовою, принци-
пом і  парадигмою взаємодії всіх суб’єктів освітнього простору. 
Разом з  тим сучасна освіта «демонструє дрейф в  бік цивілізацій-
ної закритості, монокультурності» [1, 135]. Саме в освітньому про-
сторі різних закладів вищої освіти виникає неприйняття стосовно 
носіїв іншої культури, що призводить до навмисного підняття соці-
альних бар’єрів, встановлення дистанції і прагнення відгородитися 
від ближчого знайомства.

Міжкультурні відмінності фіксуються у  свідомості людей як 
негативні стереотипи іншої культури, в основі яких лежать расові, 
національні, релігійні відмінності у вигляді помилкових і справжніх 
уявлень про культуру інших націй і народів. Вони виникають у про-
цесі комунікативної взаємодії студентів, викладачів, обслуговуючого 
і управлінського персоналу, кожен з яких є носієм того чи іншого 
рівня культури. У зв’язку з цим будь-який контакт між людьми стає 
міжкультурною комунікацією, фактором, що впливає на специфіку 
освітнього простору закладу освіти, та  умовою його функціону-
вання.

Актуальність дослідження зумовлена протиріччями практики 
освітньої діяльності, які полягають у  неузгодженості інтересів 
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суспільства, представлених ринком праці та освітніми установами, 
що орієнтуються на ринок освітніх послуг. 

Таким чином формується проблемний простір міжкультурного 
спілкування, що вимагає свого соціологічного осмислення і струк-
турування. У цьому процесі пізнання своє місце займає вивчення 
й узагальнення позитивного досвіду закладів освіти, що є підставою 
вдосконалення взаємодії всіх суб’єктів освітньої діяльності [2, 81].

Дослідження міжкультурних комунікацій в  освітньому про-
сторі носять комплексний, міждисциплінарний характер. Залежно 
від  об’єкта, предмета дослідження і  застосовуваних методів виді-
ляють філософське, соціологічне, культурологічне, лінгвістичне 
спрямування, розвиток яких призвів до  виникнення теорії між-
культурної комунікації як самостійного наукового напрямку, фунда-
ментом якого є праці Ф. Какхона, Ф. Стродбека, Д. Трагера, Е. Холла, 
Г.  Хофстеде. Оскільки більшість проблем міжкультурної взаємодії 
соціальні, остільки їх розгляд неможливий поза рамками соціоло-
гічних концепцій, в яких міжкультурна комунікація у вітчизняній 
науці аналізується як щодо суб’єктів (комунікантів), так і  як сис-
тема міжсуб’єктних і міжгрупових відносин носіїв різних культур. 
Виникнення і розвиток теорії міжкультурної комунікації та її соці-
ологічна концептуалізація актуалізували застосування отриманих 
знань в практику освіти, наслідком чого стала поява різних навчаль-
них джерел, спрямованих на  підвищення культури агентів освіти 
і культурації самого процесу комунікації [3, 405].

Багатовимірність досліджуваного феномена дає змогу струк-
турувати сукупність накопичених в  історії гуманітарних наук 
знань у  сфері міжкультурних комунікацій за  такими напрямами, 
пов’язаними з  вивченням: а)  суб’єктів комунікацій; б)  процесу 
комунікацій; в) контексту комунікацій. 

Аналіз літератури свідчить про  те, що зародження інтересу 
дослідників до  поняття «міжкультурна комунікація» починається 
з праць, присвячених вивченню суб’єкта даного процесу — комуні-
канта, в яких звертається увага на діалектичне співвідношення біо-
логічного і  соціального в людині, концепцію «Я», що являє собою 
складне, багаторівневе явище, соціальну категоризацію, визна-
чальну як поділ соціального простору на  «своє» і  «чуже», «ми» 
і  «вони», порівняльний метод виявлення етнокультурних особли-
востей, відображених у культурі, релігії, міфах, певний рівень знань 
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про  представників інших культур, «культурну грамотність», куль-
турну обізнаність.

Інтерес до  комуніканта і  достатня кількість накопиченого тео-
ретичного матеріалу в  даній сфері дослідження привели до  заро-
дження та розвитку теорії комунікації. 

У 70-х  роках XX  ст. практичні потреби змусили дослідників 
звернути увагу на  комунікативні бар’єри, їх причини та  наслідки. 
Для визначення бар’єрів, які перешкоджають переходу на міжкуль-
турний рівень на  основі запропонованої моделі, є сторона між-
культурних комунікацій, проводиться тлумачення понять «комуні-
кант» і «комунікація» за принципом їх послідовного «розщеплення» 
на полярні поєднання, що дає змогу зафіксувати відповідні параме-
три: міжкультурна компетенція, нормативна зрілість, ідентифіка-
ція, толерантність, статус, мотивація; в рамках фактору «комуніка-
ція» — ситуація, інтенсивність, сфери, контекст, види, ефективність, 
що дозволяє перейти на емпіричний рівень соціологічного аналізу.

Аналіз параметрів, що локалізуються в  рамках фактору «кому-
нікант», показав що, труднощі першої сфери полягають у  низькій 
мотивації, недотриманні правил спілкування і поведінки, причини 
якого кореняться в неповазі до інших людей, що призводить до зни-
ження статусу, низької ідентифікації з одногрупниками, вимушеної 
толерантності стосовно жителів країн Африки, Азії та  Латинської 
Америки, в тому, що комунікативна поведінка респондентів визна-
чається ситуацією, яка зветься «культурні окуляри», коли людина 
розглядає свою культуру як центр і міру інших культур [4, 58].

Бар’єри другої групи, що локалізуються в рамках фактору «кому-
нікація», полягають у невизначеності і напруженості, низькій інтен-
сивності спілкування з представниками країн далекого зарубіжжя, 
пріоритеті групової сфери, що не приводить до переходу на стадію 
інтерперсональних відносин, орієнтованих на  особистісні харак-
теристики і  індивідуальність, домінуванні внутрішньокультур-
ного контексту, в якому не враховуються міжкультурні відмінності, 
недооцінці значущості невербальної інформації і як результат неви-
сокій ефективності міжкультурної взаємодії.

З метою з’ясування стратегій подолання бар’єрів, що виникають, 
розробляється математична модель зважених графів «комунікант» 
і  «комунікація». За  основу побудови математичної моделі графів 
щодо функціонування міжкультурних комунікацій (як соціальної 
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системи) приймається виділення дихотомічних змінних в двох пло-
щинах і проводиться їх докладний аналіз, оскільки вони є штучно 
представленими в  результаті перегрупування діапазону значень 
на два класи. 

Таким чином розробка та  впровадження стратегій підвищення 
міжкультурної компетенції сприятиме зняттю бар’єрів і  підви-
щенню ефективності міжкультурної взаємодії в  освітньому про-
сторі. 

Пропонуємо впровадження трьох стратегій комунікації: інтегра-
тивної, віртуалізаційної та компетентнісної. 

Метою першої стратегії (інтегративної) може бути збалансо-
вана і  ефективна інтеграція закладу вищої освіти у  світовий нау-
ково-освітній та  інноваційний простір. Пропонується реалізація 
Комплексної цільової концепції розвитку міжнародної діяльності 
ЗВО, що складається з  таких основних блоків-напрямів: розвиток 
міжнародних зв’язків у галузі освіти, науково-дослідній діяльності, 
сфері національної культури, мистецтва, літератури, спорту; міжна-
родна академічна мобільність і студентські обміни; інтенсифікація 
міжнародної діяльності, зростання ефективності існуючих напрям-
ків міжнародного співробітництва. Результатом вжитих заходів має 
стати підвищення інтенсивності, а  отже, й  ефективності міжкуль-
турної взаємодії.

Мета другої стратегії (віртуалізаційної) полягає у здобутті й інте-
грації знань студентів у сфері міжкультурної комунікації у віртуаль-
ному середовищі.

Пропонується створення у  закладі вищої освіти віртуального 
ресурсного центру міжкультурних комунікацій з  метою допомоги 
студентам і викладачам у подоланні бар’єрів міжкультурної взаємо-
дії та підвищенні міжкультурної компетенції. Модель цієї стратегії — 
інтегрований інформаційний ресурс, що містить кілька відносно 
самостійних, але взаємопов’язаних блоків: базу даних ресурсів, при-
свячених питанням міжкультурних відмінностей; базу даних ресур-
сів міжкультурного спілкування; віртуальну електронну бібліотеку, 
яка містить літературу з  питань міжкультурної взаємодії on-line 
і список літератури зі сфери міжкультурних комунікацій; віртуальну 
відеотеку і медіатеку; форуми для обговорення проблем щодо подо-
лання бар’єрів; технології навчання міжкультурним комунікаціям. 
Припускаємо, що використання ресурсів цієї стратегії сприятиме 
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зміні контексту спілкування з внутрішньо-культурного на міжкуль-
турний, що підвищить інформованість з питань міжкультурних від-
мінностей, зацікавленість у  міжкультурних контактах, терпимість 
до представників інших культур.

Висновки. Розгляд освітнього простору як контексту міжкуль-
турних комунікацій дає змогу застосувати категорію «простір» 
на відміну від синонімічних понять і зафіксувати єдність різноякіс-
них явищ, що володіють загальними властивостями; виділити його 
суттєві характеристики як частини багатовимірного соціального 
простору; проаналізувати специфічне переломлення і  нове смис-
лове наповнення зазначених процесів в освіті. 

Соціологічний аналіз соціального статусу учасників комуніка-
тивної взаємодії свідчить про те, що освітній простір закладу вищої 
освіти представляється розірваним і внутрішньо суперечливим, що 
перешкоджає подоланню бар’єрів комунікації та підвищенню ефек-
тивності освіти.
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ЕФЕКТИВНЕ ПРАВОСУДДЯ 
ЯК УМОВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Реформування судової системи на  сучасному 
етапі євроінтеграційного розвитку України є основоположним век-
тором в площині адаптації національного законодавства до законо-
давства Європейського Союзу з  метою утвердження справедливо-
го суду, вдосконалення національної судової системи та досягнення 
ефективності в  процесі здійснення правосуддя тощо. Так, задово-
лення євроінтеграційних прагнень України, на думку В. Татаренко, 
передбачає обов’язкову адаптацію судової системи України до сис-
теми Ради Європи та Європейського Союзу [1]. 

Загалом питання судової реформи є предметом гострих науко-
вих дискусій, проте проблеми її здійснення актуалізуються та дис-
кутуються не  лише на  рівні науки, а  й  на  рівні практики в  колах 
експертів, політиків, юристів, міжнародних представників. Цьому 
є логічне пояснення, адже основним завданням правосуддя, що 
здійснюється судовою владою, є охорона прав і  законних інтере-
сів фізичних та юридичних осіб. За словами В.Я. Крижановського, 
діяльність суду із захисту прав і законних інтересів громадян — це 
правосуддя, яке здійснюється тільки судом шляхом розгляду та вирі-
шення справи, а також застосування в разі необхідності передбаче-
них законом заходів примусу [6]. 

Зазначене підтверджується і декларується на рівні міжнародних 
нормативних документів та законодавчих актів. Так, ст. 6 Конвенції 
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про захист прав людини і основоположних свобод проголошується 
та гарантується право на справедливий і публічний розгляд справи 
упродовж розумного строку незалежним і  безстороннім судом, 
встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків 
особи чи при  розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, 
що пред’являється особі [2]. 

У ч.  3 ст.  8 Конституції України проголошується та  гаранту-
ється право людини і громадянина на звернення до суду для захисту 
конституційних прав і  свобод. Це передбачає, що будь-яке пору-
шене право підлягає захисту [3]. Гарантування права на звернення 
до  суду за  захистом порушеного права закріплюється і  положен-
нями Закону України «Про судоустрій та  статус суддів», у  ч.  1, 3 
ст. 7 якого зазначається, що кожному гарантується захист його прав, 
свобод та  інтересів у  розумні строки незалежним, безстороннім 
та справедливим судом, утвореним відповідно до закону, та прого-
лошується доступність правосуддя для  кожної людини відповідно 
та у порядку, передбаченому законами України [4]. 

Отже, право на звернення до суду є одним із основоположних 
прав людини і  громадянина, що закріплюється на  рівні законо-
давчих актів. У  випадку порушення прав людини і  громадянина, 
створення перешкод для реалізації відповідних прав чи свобод або 
у випадку їх обмеження цілком закономірним є прагнення до від-
новлення порушеного права, що може здійснюватися у  випадку 
та  в  порядку, передбачених законами України. Зокрема, змістом 
ст. 55 Конституції України гарантується право кожному на оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [3]. 

Таким чином кореспондуючий характер права на  звернення 
до суду передбачає обов’язок останнього приймати заяви до роз-
гляд та здійснювати правосуддя із забезпеченням кожному права 
на  справедливий суд. Очевидним є той факт, що від  ефектив-
ності (належності) здійснення правосуддя залежатиме і  очікува-
ний результат щодо захисту порушених (обмежених) прав і свобод 
людини і громадянина. Відповідно отриманий результат як наслі-
док здійснення правосуддя є певним лакмусом (оцінкою) судо-
вої влади в процесі здійснення нею правосуддя. Проте, на думку 
певних експертів в  галузі судової системи, категорію «ефектив-
ність правосуддя» слід розглядати масштабніше. Так, Ю. Гончарук 
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вважає, що у сучасних умовах діяльність судової влади, її ефектив-
ність є фундаментальним завданням сталого демократичного роз-
витку держави [5]. 

Продовжуючи та  розширюючи відповідну точку зору, дійсно 
можливо говорити про  цілий інституціональний механізм, еле-
менти якого взаємодіють між собою та спрямовані на спільну мету, 
зокрема побудову правової, соціальної держави, розбудову грома-
дянського суспільства в контексті процесів євроінтеграції тощо. 

У цьому контексті варто зазначити, що ефективність право-
суддя як результат стабільного законодавства та здійснення реаль-
ної судової реформи, а  не «номінально-документарної», здатна 
забезпечити належний захист прав і  свобод людини і  громадя-
нина. В контексті зазначеного можна говорити про те, що дійсно 
ефективне правосуддя є однією з  умов та  гарантій захисту прав 
і свобод людини і громадянина. Тому відповідно питання гарантії 
та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті ефек-
тивного здійснення правосуддя характеризуються значним рівнем 
актуальності.

Враховуючи зазначене вище, а  також модернізаційні чинники 
реформування судової системи України, забезпечення принципу 
верховенства права в  процесі здійснення правосуддя, незалеж-
ності та неупередженості судової системи, очевидним є той факт, 
що питання ефективності правосуддя та  гарантії і  захисту прав 
і свобод людини і громадянина мають бути певним чином перео-
смислені на рівні науки і практики й зведені до одного щабля рів-
ності та залежності, як в процесі наукового розуміння, так і в про-
цесі реалізації на практиці. Адже, як зазначає В.Я. Крижановський, 
новий виток судово-правової та адміністративної реформ вимагає 
підвищення ролі судової влади і подальшого вдосконалення судо-
вого захисту в механізмі захисту прав і свобод громадян [6, 644]. 
Зокрема, категорія «ефективність» характеризується багатоас-
пектним розумінням в  межах наукової літератури і  використову-
ється в контексті оцінки будь яких явищ, процесів та дій, які мають 
місце в процесі життєдіяльності людини, суспільства та держави. 
Так, на думку Є.М. Блажівського, ефективність є оціночною кате-
горією, здатною відігравати важливу роль в  управлінні різними 
видами соціальної діяльності, в  тому числі у  сфері відправлення 
правосуддя [7, 111]. 
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Більш ґрунтовне пояснення ефективності знаходимо у  погля-
дах Л.М. Москвич. Вчена, досліджуючи особливості ефективності 
судової влади в контексті реформування судової системи України, 
зазначає, що ефективність судової системи полягає у  її спромож-
ності здійснити реальний благотворний вплив на певні правовід-
носини, внаслідок чого розв’язується соціальний конфлікт та дося-
гається соціальна справедливість [8, 152–153]. 

Інші вчені категорію ефективності правосуддя розглядають 
крізь призму критеріїв, яким вона має відповідати. Так, О. Іванченко 
стверджує, що система критеріїв оцінювання ефективності судів 
(адміністративних) під час надання судових послуг повинна бути 
представлена в  такому вигляді: якість судового рішення, доступ-
ність адміністративного суду, своєчасність розгляду справи адмі-
ністративної юрисдикції, професіоналізм суддів і працівників апа-
рату суду, рівень громадської довіри до суду [9, 224]. 

Ефективність судової влади щодо забезпечення прав і  свобод 
людини і  громадянина потрібно розуміти як здатність судової 
влади досягати за  допомогою оптимальних засобів поставлених 
перед нею суспільно корисних цілей, передусім забезпечення прав 
і  свобод людини і  громадянина. Проте, вчена вважає, що оцінка 
ефективності судової влади має здійснюватися не  лише на  вио-
кремленні мети та досягненні результатів, а перш за все на крите-
ріях ефективності та показниках ефективності [10, 97].

Різноаспектність підходів, ідей та поглядів вчених щодо однієї 
й тієї самої категорії ефективності дає змогу стверджувати її бага-
тоаспектний та  різновекторний характер прояву, а  також її вжи-
ваність (застосування) в  межах таких термінів, як: судочинство, 
судова влада, суд, правосуддя. Проте варто зауважити, що в кон-
тексті умов захисту прав та  свобод людини і  громадянина най-
більш доцільним і відповідним сучасним засадам праворозуміння, 
принципам верховенства права та  соціальної справедливості, 
цілям судової реформи, природи прав та свобод людини і  грома-
дянина є вживання саме ефективності правосуддя.

Саме ефективність правосуддя має визначатися як можливість 
органів судової гілки влади, яка, засновуючись на принципі верхо-
венства права, у  порядку, передбаченому законодавством, забез-
печувати досягнення максимального рівня захисту прав і  свобод 
людини і громадянина шляхом розгляду і вирішення судових справ. 
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ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА АКТІВ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАХИСТУ ПРАВ 
І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Сучасні євроінтеграційні та  європеїзаційні про-
цеси, які активно супроводжують нинішній розвиток України, при-
зводять до значних трансформаційних змін практично у всіх сферах 
суспільного життя. Зрозуміло, що це призводить до активнішої взає-
модії держави та громадянського суспільства, а також до появи нової 
парадигми відносин між державою та громадянами, які характеризу-
ються новим ступенем лібералізації та демократизації, заснованістю 
на  утвердженні верховенства права, запровадженням нових дієвих 
механізмів взаємодії між органами публічної адміністрації та фізич-
ними і юридичними особами. Як наслідок можемо спостерігати нові 
напрями державотворчих та правотворчих процесів. В контексті за-
значеного виникає гостра потреба не лише в  інформуванні суспіль-
ства про наявність тих чи інших прав та свобод людини і громадяни-
на, але й у розробці дієвого механізму їх реалізації та захисту. 

На наше переконання, особливої актуалізації це питання набу-
ває у сфері земельних відносин, оскільки відповідна галузь викли-
кає посилений інтерес як з боку фізичних та юридичних осіб, так 
і з боку держави та навіть міжнародних партнерів. Земля є досить 
важливим стратегічним активом, дорогоцінним об’єктом для інвес-
тування, засобом виробництва тощо. Таким чином процес реалі-
зації суб’єктами земельних відносин прав та  обов’язків має бути 
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максимально простим, зрозумілим та  доступним, що можливе 
за умови належної якості актів земельного законодавства. Земельне 
законодавство, на  думку вчених, покликано забезпечити комплек-
сний підхід до правового регулювання суспільних земельних відно-
син, реалізувати права громадян на землю [1, 106]. Проте сьогодні 
існує інша протилежна тенденція, яка, на жаль, не дає впевненості 
у якості актів земельного законодавства, що, в свою чергу, має нега-
тивний вплив на процес належної реалізація суб’єктами земельних 
відносин прав та обов’язків. Так, на думку В.Д. Сидора, сучасні акти 
земельного законодавства характеризуються істотними недоліками 
у вигляді наявності норм, які регулюють не конкретні земельні пра-
вовідносини, а носять декларативний характер, рясніють протиріч-
чями, нечіткими формулюваннями, стилістичними погрішностями 
та  іншими неточностями [2, 85]. Схожої точки зору дотримується 
і  завідувач кафедри землевпорядного проєктування, який вважає, 
що сучасне земельне законодавство дедалі частіше стає значною 
перешкодою для  підприємців та  звичайних громадян у  реалізації 
своїх майнових прав, підприємницькій діяльності, оскільки закони 
занадто складні, колізійні та  неоднозначні. Складне та  колізійне 
законодавство є одним з головних джерел корупції, адже чиновники 
отримують значні дискреційні повноваження, застосовуючи зако-
нодавство на власний розсуд. Дозвільна система в умовах занадто 
ускладненого і неоднозначного земельного законодавства перетво-
рюється на «поле бою» між підприємцем та чиновниками [3].

Однією з основних проблем, пов’язаних з неможливістю реаліза-
ції прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, на нашу думку, є, 
зокрема, низький рівень юридичної техніки суб’єктів нормопроєкту-
вання в галузі земельного права. Це призводить до виникнення зна-
чних проблем у  процесі реалізації суб’єктами земельних відносин 
прав та обов’язків. Як правило, наслідком цього є конфлікт між орга-
нами публічної адміністрації, які не дають змоги зацікавленим особам 
реалізовувати свої права та обов’язки, та власне зацікавленими осо-
бами. Такі конфлікти, переходячи у суто юридичну площину, можуть 
тривати роками як у формі листування (з огляду на закони України 
«Про звернення громадян», «Про доступ до  публічної інформації», 
«Про безоплатну правову допомогу»), так і  безпосередньо у  формі 
судових спорів. Для  того, щоб запобігти цьому норми земельного 
законодавства мають бути чіткими та однозначними для розуміння 
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як органами публічної адміністрації, так і пересічними громадянами, 
тобто суб’єктами земельних правовідносин.

Очевидним є факт принципової важливості застосування юри-
дичної техніки в  процесі створення та  прийняття актів земельного 
законодавства. Засновуючись на  наведених вище поглядах вчених 
щодо існуючих нині проблем земельного законодавства, можна гово-
рити і про негативні тенденції щодо неналежної реалізації суб’єктами 
земельних відносин прав. Доцільним є твердження про те, що юри-
дична техніка як правова категорія є об’єктом важливих наукових 
дискусій та  характеризується значним рівнем актуальності серед 
юристів, як науковців, так і практиків. Варто звернути увагу на той 
факт, що нині в  межах юриспруденції юридична техніка розгляда-
ється як особлива та  багатоаспектна категорія і  являє собою само-
стійну наукову дисципліну, яка є сполучною ланкою між загальною 
теорією права та  галузевими дисциплінами [3, 39]. Тобто це вказує 
на правовий характер юридичної техніки, її універсальність (загаль-
ність), а  також властивість комунікативності, що передбачає ство-
рення досконалих за  формою і  змістом систем нормативно-право-
вих актів, які в цілому визначають правовий статус суб’єктів права, 
а також особливості галузевого правового статусу, зокрема, у сфері 
земельних відносин. Цілком ймовірним є те, що досконалість актів 
земельного законодавства є передумовою реалізації та захисту прав 
і свобод людини і громадянина у сфері земельних відносин.

Дещо інструментального змісту юридичній техніці як катего-
рії надається в  контексті її характеристики через призму катего-
рії «техніка юридичного письма», тобто майстерність матеріалізації 
думки та вдосконалення форми права (мовні, стилістичні, графічні 
правила складання документів, способи підвищення ефективності 
юридичних процедур, засоби забезпечення зрозумілості та доступ-
ності права) [4, 5]. На думку І. Шутака, юридичну техніку застосо-
вують адвокати, судді, нотаріуси, парламентарі, урядовці, управ-
лінці для  письмового окреслення змісту нормативно-правових 
актів, оформлення юридичних документів, вираження правового 
аналізу юридичних прав і  обов’язків [5, 82]. Отже, можемо ствер-
джувати, що важливу роль у  процесі застосування тих чи інших 
правил юридичної техніки відіграють саме особи, які їх застосову-
ють, тобто від рівня їх професійності, компетентності, відповідаль-
ності, належного рівня правової свідомості залежить і досконалість, 
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точність, якість розроблених ними нормативно-правових актів. 
На цьому наполягає також І.І. Онищук, зазначаючи, що суб’єктам 
правотворчої та  правозастосовної діяльності вкрай необхідні гли-
бокі знання і  бездоганне володіння юридичним письмом [4, 5]. 
Очевидно, що застосування юридичної техніки в процесі розробки 
та  прийняття актів земельного законодавства є не  лише необхід-
ною умовою їх досконалості та якості, але й передумовою реалізації 
та захисту прав і свобод людини і громадянина як суб’єктів земель-
них відносин.

Тому саме юридична техніка як система наукових, вивірених 
та апробованих правил, способів та прийомів розробки, створення 
і прийняття актів земельного законодавства є:

— чинником об’єктивності, досконалості, якості та ефективності 
актів земельного законодавства;

— чинником розвитку земельного законодавства в цілому;
— необхідною умовою забезпечення реалізації та  захисту прав 

і свобод людини і громадянина як суб’єктів земельних відносин.
Отже, існує гостра як наукова, так і практична потреба у підви-

щенні ролі та  значення юридичної техніки актів земельного зако-
нодавства з  метою його вдосконалення та  подальшого розвитку, 
а також у здійсненні подальших наукових досліджень в окресленому 
напрямі.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ НОТАРІАТУ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Сьогодні в  умовах інтенсифікації розвитку еко-
номічної сфери держави, що зумовлює посилення ролі нотаріату 
України, проблема його реформування, в тому числі в контексті під-
вищення рівня якості реалізації функцій, набуває особливої акту-
альності та потребує наукового переосмислення. Це зумовлено та-
кож:

— існуючими практичними недоліками функціонування нотарі-
ату, що виявляється в ускладненні нотаріальних процедур, неустале-
ністю практики вчинення окремих нотаріальних дій, недостатністю 
кадрового забезпечення нотаріату в  регіонах України, відсутністю 
необхідних форм підвищення рівня кваліфікації суб’єктів нотарі-
альної діяльності тощо;

— невитребованістю медіаційного та  попереджувального функ-
ціонального потенціалу нотаріату, що має бути враховано в умовах 
реформування правової системи України, наближення нотаріату 
України до нотаріату латинського типу;

— необхідністю досягнення та забезпечення балансу приватних 
і публічних правових інтересів, в тому числі за допомогою вдоско-
налення функціонування нотаріату;

— поточними євроінтеграційними змінами в  суспільно-полі-
тичному та  правовому житті України, що потребує адаптації 
та  гармонізації функціонування нотаріату України зі  стандартами 
Європейського Союзу.

Основу вдосконалення нотаріату має становити відповідний 
науковий критичний аналіз практики функціонування нотаріату 
та наукове переосмислення напрямів його вдосконалення.

В юридичній літературі вченими неодноразово наголошу-
валось на  відсутності в  Україні єдиних підходів до  розвитку 
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та  реформування вітчизняного нотаріату, що фактично є під-
ґрунтям хаотичності цього процесу, невизначеності перспектив 
функціонування. Тому справедливо серед першочергових захо-
дів вчені називають необхідність виробити концептуальні поло-
ження щодо розвитку і  реформування нотаріату, до  яких від-
нести і  ті, що стосуються вдосконалення його функціонування, 
а саме: 

1) визначення критеріїв для  встановлення граничної чисель-
ності нотаріусів; 

2) розроблення та затвердження комплексних програм прохо-
дження стажування і підвищення кваліфікації кадрів, які працюють 
у сфері нотаріату; 

3) підготовка законопроєктів, прийняття яких забезпе-
чило б належне функціонування реформованого нотаріату [1, 
51]. Незважаючи на подальше затвердження Концепції реформу-
вання органів нотаріату [2], слід наголосити на  тому, що не  всі 
положення Концепції отримали реалізацію у  практиці функціо-
нування нотаріату. Вказане підтверджується і  іншими вченими, 
вони, зокрема, наголошують, що наукові дискусії, які розгорну-
лися навколо основних проблем функціонування системи нота-
ріату, фактично виявили брак більш-менш цілісної концепції 
розвитку у  цій сфері. Наявні наукові праці мають здебільшого 
описовий характер і  коментують систему чинного законодав-
ства та  практику його функціонування [3, 34]. Брак фундамен-
тальних досліджень у сфері методології нотаріальної діяльності 
та фактичний стан справ, що склався в науці і практиці, свідчать 
про актуальність концептуального розвитку нотаріату в Україні 
[4, 49–50].

С.Я. Фурса у своїх наукових дослідженнях, які здебільшого мають 
глибоко критичний характер, постійно порушує питання недоліків 
функціонування нотаріату в Україні, виокремлюючи серед них такі 
основні: 

— відсутність офіційного статусу нотаріату як наукової дисци-
пліни. Незважаючи на  значну кількість інформації, книг, дисерта-
ційних досліджень, нотаріат як наукова дисципліна не  має свого 
чітко визначеного офіційного статусу, натомість досить часто його 
відносять до несудових форм захисту та вивчають у межах дисци-
пліни «цивільний процес»;
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— неповага до  нотаріального процесу, що проявляється 
і  при  визначенні кількості навчальних годин, які відводяться 
на вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах;

— коли виносяться на  захист дисертаційні дослідження 
з проблем нотаріату, то виникає проблема, до якої правової спе-
ціальності відносити нотаріат, коли мова йде не про його орга-
нізацію, а про особливості вчинення нотаріальних проваджень. 
Захищаються такі дисертаційні дослідження за спеціальністю: 
12.00.03  — цивільне право і  цивільний процес; сімейне право, 
міжнародне приватне право. Тобто нотаріат фактично не набув 
статусу самостійної процесуальної галузі (дисципліни) [5, 
3–10].

Проблематика практики функціонування нотаріату в  Україні 
свідчить про те, що сьогодні нотаріат України знаходиться у стані 
трансформації, потребує свого реформування в  контексті подо-
лання ідеологічних передумов функціонування нотаріату в  сис-
темі державного апарату, що сформувались у радянській правовій 
доктрині, та  побудови системи нотаріату, що відповідала б сучас-
ним потребам життєдіяльності суспільства, економічної і  право-
вої систем суспільства та  функціонування держави. Серед осно-
вних напрямів вдосконалення практики функціонування нотаріату 
в Україні можна наголосити на таких:

1) законодавче визначення поняття функцій нотаріату, їх різ-
новидів та змісту, вдосконалення правового статусу суб’єктів нота-
ріальної діяльності, їх повноважень тощо;

2) вдосконалення форм та  методів взаємодії суб’єктів нотарі-
альної діяльності з  іншими суб’єктами, що здійснюють юридичну 
практику, забезпечуючи тим самим цілісність та  єдність юридич-
ної практики, можливість досягнути бажаного правового ефекту 
від функціонування нотаріату;

3) активізація співпраці з  Міжнародним союзом латинського 
нотаріату щодо подальшого вступу України до складу його членів, 
тим самим вітчизняна система нотаріату зробить черговий крок, що 
наблизить її до нотаріату латинського типу;

4) забезпечення доступності фізичних та  юридичних осіб 
до нотаріальних послуг, особливо в регіонах України, сільській міс-
цевості, шляхом створення належних соціально-економічних умов 
для діяльності суб’єктів нотаріальної діяльності тощо.



108  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

Оскільки функції нотаріату становлять наукознавчий інтерес, варто 
відзначити їх потенціал як об’єкта наукового пізнання, що визначає 
перспективи розвитку наукових досліджень. Серед ключових напрямів 
розвитку наукових досліджень функцій нотаріату слід відзначити такі: 

1) вироблення нової концепції реформування, в  основу якої 
має бути закладено функціональний підхід до розуміння нотаріату, 
його роль в  сучасних умовах розвитку державності та  громадян-
ського суспільства;

2) активізація наукових досліджень функціонального призна-
чення нотаріату в  контексті перехідного етапу розвитку держави 
та громадянського суспільства, що потребує вироблення нових під-
ходів до характеристики місця нотаріату в системі публічної та при-
ватної правової діяльності;

3) теоретико-правові дослідження функцій нотаріату як явища 
міждисциплінарного плану, що має закономірності свого заро-
дження, виникнення та  розвитку; в  контексті дослідження теоре-
тико-правових закономірностей функцій нотаріату саме на теорію 
держави і  права покладається завдання створити концептуальне 
підґрунтя для дослідження функцій нотаріату на  галузевому рівні 
юридичної науки;

4) дослідження еволюції функцій нотаріату, результатом чого 
мають стати прогностичні положення щодо перспектив розвитку 
нотаріату та  його функціонування, які в  подальшому мають бути 
враховані в  процесі підготовки та  прийняття Концепції розвитку 
нотаріату України;

5) наукове дослідження досвіду функціонування нотаріату 
в іноземних державах, особливо тих, де система нотаріату належить 
до  латинського типу, що дасть змогу сформувати доктринальні 
положення щодо уніфікації та гармонізації функціонування нотарі-
ату відповідно до міжнародних стандартів.
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РОЛЬ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ 
В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ПРАВА

Сьогодні в  науковому плані особливо актуалі-
зуються питання дослідження окремих різновидів принципів пра-
ва крізь призму їх ролі та  функціонального призначення в  систе-
мі принципів права. Це пояснюється тим, що вказане дослідження 
потенційно спроможне заповнити прогалину наукового пізнання 
та сприятиме проведенню подальшого вивчення проблем правово-
го забезпечення і практики реалізації відповідного принципу права. 
Роль та функціональне призначення принципу розумності у праві 
в юридичній літературі майже не досліджені, що зумовлено доволі 
широким колом праць, які стосуються принципів права загалом, їх 
ролі та функціонального призначення. На нашу думку, такий стан 
наукової розробки принципу розумності права є недостатнім, за-
свідчує наявність прогалин наукового пізнання ролі і функціональ-
ного призначення зазначеного принципу права. 

Актуальність теми дослідження доводиться і відсутністю єдності 
поглядів у юридичній науці на питання визначення категорії «розум-
ність», характеристики його змісту та значення, напрямів удоскона-
лення реалізації в правовій сфері життя суспільства. В свою чергу це 
відбивається і на результатах наукового дослідження функціональ-
ного призначення та ролі принципу розумності в праві.

Принцип розумності в праві, як і будь-яка ідея, — це система, що 
складається з  певних елементів, які дають змогу глибше розкрити 
зміст і призначення даного правового явища. На нашу думку, такими 
елементами є певні ідеї, синтез яких дає змогу пояснити і сформулю-
вати сутність розумності як правового принципу. Дійсно, за  будь-
якого підходу, а тим більше аналізу розумності як принципу, яким 
слід керуватися при здійсненні будь-якої юридично значимої діяль-
ності, вона виражається у певній системі ідей, рельєфно показуючи 
специфіку засобів, способів і форм здійснення такої діяльності, орга-
нізації суспільних відносин, управління суспільством за допомогою 
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цього принципу. Як справедливо зазначає А.М.  Васильєв, зміст 
розумності як складової режиму законності не може розкриватися 
інакше, ніж через систему вимог щодо грамотного сприйняття пра-
вових приписів та їх втілення в правовій поведінці [1, 12].

Варто зазначити, що принцип розумності в праві — це насампе-
ред така субстанція, яка виражена в  системі політико-юридичних 
вимог, нормативних сторін, підвалин політико-юридичного життя, 
що відображають глибокі нормативні засади суспільства. Під прин-
ципом розумності в юридичній літературі розуміються основні пра-
вові ідеї, які, будучи самостійними структурними елементами даного 
принципу, відображають окремі аспекти цього явища в сукупності, 
висловлюють зміст розумності. У  них фіксуються об’єктивні зако-
номірності становлення і  реалізації правовідносин, опосередкова-
них державою, що отримали своє матеріальне втілення у відповід-
них правових нормах.

Деякі вчені розрізняють принцип і  вимоги розумності, маючи 
на увазі під першими вихідні засади (керівні ідеї), що визначають її 
риси як своєрідного режиму суспільно-політичного життя, під дру-
гими  — елементи її власного змісту [2, 321]. В  юридичній літера-
турі така структура часом зображується у вигляді ієрархії елементів, 
в якій принципи — верхній рівень, вимоги розумності — нижній, 
вторинний елемент [3, 43], або способу зв’язку юридично правомір-
них суспільних відносин, заснованих на раціональних засадах, та їх 
компонентів [4, 64] тощо. На  нашу думку, поділ принципу розум-
ності на окремі елементи-категорії «вимоги» і «принцип» є штучним 
та за своєю сутністю не може бути здійснений у межах зазначених 
елементів-категорій, оскільки вони позначають конкретний пра-
вовий режим, який виявляється у  дотриманні відповідного комп-
лексу вимог. Тобто окремо вимоги розумності і розумність як прин-
цип існувати не  можуть, навіть у  стані органічного взаємозв’язку 
вони за  своєю сутністю є невід’ємними та  неподільними. Отже, 
на нашу думку, категорія «вимога» не може бути віднесена до числа 
структурних елементів, що входять у поняття «розумність» як пра-
вового принципу. Хоча з  лінгвістичної точки зору слова «вимога» 
і «принцип» не є синонімами, їх диференціація з юридичної точки 
зору є необґрунтованою, якщо мова, звичайно, йде про розумність 
як правовий принцип. Зокрема, слово «вимога» в тлумачних слов-
никах означає наказ, прохання, виражене як наказ, правило, умова, 
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обов’язкова для виконання [5, 345]. В свою чергу слово «принцип» 
означає підставу, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення; 
переконання, погляд на  речі. Таке положення має теоретичний, 
тобто загальний характер, що стосується основного [5, 749].

В юридичній літературі функціональне призначення принципу 
розумності в праві переважно розкривається опосередковано крізь 
призму розуміння розумності в  цілому як складової раціональної 
діяльності в сфері права або крізь призму характеристики юридич-
ної практичної діяльності. Зокрема, розумність характеризується як 
вимога усвідомленого ставлення до виконання законів [6, 11], визна-
ння та  виконання положень нормативно-правових актів [3, 27], 
добровільного дотримання правових норм і недопущення свавілля 
відносно громадян [7, 24], абсолютного усвідомлення загальносо-
ціальної корисності законів [8, 62], гарантування прав і  законних 
інтересів громадян шляхом точного дотримання законів і  здій-
снення всіх владно-адміністративні функцій в повній відповідності 
із законом [9, 238–239] тощо. Зазначені погляди вчених, без сумніву, 
притаманні принципу розумності, однак вони не вичерпують його 
змісту.

На нашу думку, найбільш виразно принцип розумності вияв-
ляється у  співвідношенні з  вимогами доцільності та  моральності. 
Розглядаючи питання співвідношення розумності та  доцільності, 
необхідно підкреслити, що найвища соціальна доцільність вира-
жена в  самій сутності прав та  в  нормативних юридичних актах. 
Тому неприпустимим є відступ від  вимог закону з  будь-яких мір-
кувань, навіть за мотивами «вищих інтересів», революційної обста-
новки, користі тощо, якими вагомими вони не здавалися б тій чи 
іншій особі. Аксіоматичне усвідомлення соціальної корисності 
права та закону вже є безумовною підставою для його дотримання, 
виконання або використання, а  отже, в  основі цього алгоритму  — 
принцип розумності в праві.

З аналогічних позицій вирішується питання про мораль і розум-
ність. Відомо, що мораль і право тісно взаємодіють і взаємопрони-
кають. Вищі моральні ідеали, передова мораль, панівні в  даному 
суспільстві, як правило, виражаються, знаходять своє життя саме 
в  нормах права. Думка про  винятковість закону не  допускає будь-
якого відступу від  визнання його розумності з  тих міркувань, що 
здійснення прав і виконання обов’язків, на думку тієї чи іншої особи, 
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не узгоджується з моральними уявленнями. Варто враховувати вже 
зазначене раніше специфічне положення права і  моралі в  системі 
нормативного регулювання: їх різнопорядковість, самостійну цін-
ність і  суверенність. Відступ від  встановлених законом загальних 
правил з моральних міркувань можливий лише у випадках і на під-
ставах, які теж передбачаються законом.

Як у будь-якої ідеї, у  ідеї розумності є свої цілі, які визначають 
її роль в системі принципів права. Цілі розумності — це її резуль-
тат, якого необхідно прагнути, постійно вдосконалюючи юридичну 
практику. Особливістю цілей розумності як правового принципу 
є та  обставина, що вони носять глобальний всеосяжний харак-
тер. Як зазначає В.М. Степанов, вказаний принцип права включає 
в  себе постійний і  позитивний імпульс суспільної корисності [10, 
12]. Найважливішою ціллю принципу розумності є забезпечення 
балансу між  різними юридично значущими інтересами (держави 
і  особистості тощо) за  допомогою загальносуспільного визнання 
та свідомої реалізації норм права в порядку, встановленому проце-
дурними нормами. До числа цілей даного принципу можна віднести: 
впорядкування суспільних відносин на основі норм права; усвідом-
леність права та високий рівень його суспільного визнання; забез-
печення високого рівня правової свідомості та  правової культури 
громадян, сприяння правильному (точному) застосуванню норм 
права. Виходячи зі встановлених нами цілей принципу розумності 
вважаємо, що його роль виявляється у  системотвірному впливі 
на функціонування права крізь призму високого рівня його визна-
ння та сприйняття суспільством, виконання вимог права на основі 
усвідомлення його соціальної корисності та цінності.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
В СУЧАСНОМУ МЕХАНІЗМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Методологічна складова будь-якого сучасного 
наукового дослідження явищ і процесів правової дійсності, в тому 
числі теоретико-правових аспектів правового регулювання від-
носин в тій або іншій сфері людської діяльності, відіграє важливу 
роль, забезпечуючи його всебічність, повноту та  перспективність. 
Обґрунтування пізнавальної основи та методологічного інструмен-
тарію дослідження є першочерговим завданням будь-якого вчено-
го-юриста, забезпечуючи формування у нього методологічної стра-
тегії наукового дослідження в цілому. 

Насамперед варто звернути увагу на  те, що проблематика пра-
вового регулювання в пізнавальному плані не є новою та вирізня-
ється тривалою історією свого світоглядного осмислення та  нау-
кового дослідження. Так, окремі пізнавальні аспекти правового 
регулювання розкривались як теоретиками права (С.В. Бобровник, 
Т.О.  Дідич, О.М.  Мельник, Н.М.  Оніщенко, Т.І.  Тарахонич та  ін.), 
так і  представниками галузевих юридичних наук (А.Б.  Авер’янов, 
В.Д.  Бабкін, В.Ф.  Погорілко та  ін.). Водночас варто зазначити, що 
проблематика правового регулювання на  сьогодні не  отримала 
необхідної світоглядної та  доктринальної розробки, а  наявність 
в  юридичній науці цілої низки різних і  подекуди не  пов’язаних 
між собою поглядів, окремих ідей та суб’єктивних міркувань щодо 
деяких аспектів правового регулювання, не  свідчить про  високий 
рівень концептуального осмислення феноменологічних, гносеоло-
гічних та онтологічних аспектів правового регулювання. 

На нашу думку, недостатній рівень наукового і  світоглядного 
осмислення правового регулювання зумовлений неоднозначністю 
підходів до праворозуміння та правопізнання, що не дає змоги надати 
однозначну відповідь на питання щодо регулятивного впливу права. 



116  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

Світоглядні уявлення про  правове регулювання мають глибоке 
історичне коріння та зароджуються у мислителів періоду Античності 
(XI ст. до н.е. — V ст. н.е.), протягом якого було сформовано перші 
погляди на  право як елемент всесвіту, що виникає і  розвивається 
об’єктивно, є складовою природи, поділяється на природне і пози-
тивне, кожне з  яких характеризується в  тому числі і  функціональ-
ним призначенням, можливістю співвідношення крізь призму його 
дієвості та досягнення мети. 

У цей період зароджуються перші теологічні уявлення про право, 
призначенням якого є поширення на  людей релігійних канонів, 
недопущення порушень таких засад співжиття людей як загальна 
любов до  ближнього, повага, терпіння та  взаємопідтримка. І  хоч 
саме поняття «правове регулювання» не  було виокремлене, варто 
відзначити зародження його світоглядного сприйняття як такого, 
що впливає на  людей, визначає критерії (вимоги) їх поведінки 
та спрямоване на досягнення конкретної правової мети. 

В свою чергу період Середньовіччя (V — сер. ХV ст. н.е.) розвиває 
уявлення про право та критерії його виміру як такого, що має неу-
хильно відповідати релігійним канонам, а його поширення на сус-
пільство забезпечується усвідомленням людьми того, що право є 
божественним благом, яке турбується про людей та веде їх до спа-
сіння через взаємну любов та  терпіння одне до  одного. Фактично 
в період Середньовіччя було закладено основні засади сприйняття 
права як явища, що має закономірності свого зародження та виник-
нення, а  також вирізняється своєю спрямованістю на  досягнення 
певного впорядковуючого впливу на життя суспільства. 

Період Нового часу (кін. ХV — кін. XVII ст.) доповнює уявлення 
про право як явище, що забезпечує кожній людині її автономність 
та  ідентифікацію в природному, соціальному та правовому середо-
вищі. Наслідком цього стало виокремлення перших ідей про права 
людини та її свободи, визначення їх змісту, обґрунтування принци-
пів рівноправності та справедливості у взаєминах між людьми, про-
тидії сваволі людини, межею якої є права та  свободи інших інди-
відів. Право дедалі більше розглядається як особливий інструмент 
закріплення та в подальшому забезпечення автономності й іденти-
фікації людини. 

У період Нового часу, хоч саме поняття «правове регулювання» 
ще не  виокремлюється, водночас було закладено основу для  його 
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виокремлення та  подальшого тлумачення як процесу та  засобу 
виміру досягнення правового ефекту, забезпечення автономності 
людини, її ідентифікації, визначення чітких меж між  свободою 
та свавіллям людини, меж між правами і свободами одної людини 
та правами і свободами іншої тощо. 

Окрім того, правові вчення Нового часу загалом заклали основу 
для  відмежування церковного права від  світського (державного), 
що виявляється і  в  плані його поширеності на  суспільні відно-
сини, сфер прояву та націленості на досягнення правового резуль-
тату, насамперед в  різноманітних сферах життєдіяльності суспіль-
ства, не  пов’язаних з  релігією, діяльністю духовенства та  церкви 
тощо. Змістом зазначеного правового результату як одного з аспек-
тів відокремлення світського права від церковного є спрямованість 
на  викорінення несправедливості, формування системи правових 
засобів забезпечення справедливості, досягнення максимальної 
відповідності позитивного права нормам і  принципам права при-
родного, побудова світського суспільства, в якому панують світське 
право та світська правова система в цілому. 

Також можна виокремити і особливості розвитку правових уяв-
лень у період Просвітництва (кін. XVII — кін. ХVIII ст.), яке характе-
ризується світоглядним і методологічним переосмисленням права, 
у  тому числі крізь призму його телеологічного сприйняття, яке 
за сутністю, змістом та роллю зумовлене єдиною метою — справед-
ливістю, законністю, рівністю та братерством як самоціллю права. 

І хоча правове регулювання ще не виокремлюється як самостійна 
категорія в системі понять та категорій філософії і права, все ж мож-
ливо відзначити те, що в цей період обґрунтовуються ідеї про пря-
мопропорційну залежність між  метою та  змістом творення права, 
що пов’язано насамперед із  спрямованістю на  забезпечення прав 
людини, їх реалізацією та гарантуванням. 

Сам процес творення права орієнтований на досягнення право-
вого результату, що відбувається крізь призму розумової діяльності 
людини, розумового сприйняття кожною людиною змісту своїх 
правових можливостей, меж своєї свободи у сфері права. Уявлення 
про право доповнились низкою ідей, які в подальшому становити-
муть окремі аспекти (підходи) до характеристики правового регулю-
вання в сучасному його розумінні. Насамперед йдеться про визна-
ння широкого кола факторів суспільного розвитку як основи, що 
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детермінує утворення права та  в  подальшому являє собою об’єкт 
правового впливу з  метою досягнення певного стану впорядкова-
ності суспільних відносин за допомогою права, і  така впорядкова-
ність в цілому визначатиме творення права, його подальший розви-
ток, вдосконалення тощо. 

Зазначений процес впливу факторів творення права та  подаль-
шого зворотного впливу права на суспільні відносини має взаємний, 
циклічний та безперервний характер, таким чином визначається змі-
нюваність права як невід’ємна його особливість. Відповідно і правове 
регулювання є таким, що має змінюваний характер та визначається, 
з одного боку, змінами в житті суспільства, які виявляються у факто-
рах творення права, а з іншого — змінами в самому праві, що впливає 
на суспільні відносини відповідно до динаміки зміни самого права. 

У цей період відроджуються та  переосмислюються уявлення 
про природне право, яке визначається через його мету. Мета права 
полягає в тому, що воно (право) має бути поширене на суспільні від-
носини, які в кінцевому рахунку повинні відповідати засадам при-
родного права. 

Таким чином умовно можна визначити засади природного права 
як загальну мету права позитивного, що виступатимуть умовою 
його регулюючого впливу, критерієм його дієвості та ефективності. 
Договірний характер походження права, його соціально орієнто-
ване сприйняття та поширення на суспільні відносини, що отримує 
своє переосмислення в  поглядах філософів Нового часу, так само 
розглядаються крізь призму узгодження суспільних інтересів, і саме 
ця узгодженість може визначатись як прототип сучасного розу-
міння дієвості права, що являє собою її досягнення за допомогою 
відповідних форм і методів правового регулювання. 

В цей період досить активно виокремлюються властивості права, 
зокрема, такі: 

1)  моральність, тобто відповідність права устоям конкретного 
суспільства, його культурі, уявленням про  добро і  зло, справедли-
вість і несправедливість, належне та допустиме; 

2)  розумність, що засновується на  інтелектуальних здібностях 
людини виявляти об’єктивну необхідність права, формалізувати 
його та в подальшому правильно сприймати зміст його положень, 
здійснювати його тлумачення та  застосування, виявляти недоліки 
та визначати шляхи їх усунення; 
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3)  доступність та  зрозумілість як юридико-технічні характе-
ристики, що дають змогу закріпити і передати інформаційний зміст 
права; 

4)  людиновимірність як універсальний засіб закріплення авто-
номності людини не лише як природної і соціальної істоти, але і як 
суб’єкта права, правової сфери життя суспільства. 

Розкривається вченими і зміст цих властивостей права, які стають 
чинниками для того, щоб ідентифікувати право, відмежувати його 
від права несправедливого, асоціального, такого, що порушує при-
родні основи життя людини, суспільного устрою. Трансформуючи 
ці уявлення на  площину сучасного розуміння правового регулю-
вання крізь призму його місця в сучасному механізмі забезпечення 
прав людини, слід зазначити, що воно являє собою невід’ємну влас-
тивість права, яка виявляється в його: 

1) спроможності акумулювати в  собі історично сформовані 
основи життя конкретного суспільства, його соціокультурні цін-
ності, які закріплюються за допомогою права, за допомогою права 
посилюється і їх регулюючий потенціал;

2) заснованості на  інтелектуальних здібностях людини щодо 
вияву об’єктивної необхідності права, його формалізації, спромож-
ності в  подальшому бути правильно сприйнятим, розтлумаченим 
та застосованим, тим самим реалізованим, що за своєю сутністю є 
поєднанням змісту і результату правового регулювання; 

3) доступності та зрозумілості, що дають змогу передати регу-
люючий зміст права від суб’єкта, що його формалізує, до суб’єкта 
права; 

4) людиновимірності, що виступає універсальним засобом 
закріплення автономності людини не лише як природної і соціаль-
ної істоти, але  і  як суб’єкта права, правової сфери життя суспіль-
ства, спроможного корелювати свою поведінку відповідно до змісту 
права.
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ФЕНОМЕН ІНСТИТУТУ ІМПІЧМЕНТУ 
В УКРАЇНІ

Актуальність інституту імпічменту станом 
на  сьогодні важко недооцінити, адже він виступає одним з  еле-
ментів стримувань і противаг та спрямований не лише на недопу-
щення узурпації влади вищими посадовими особами, а  й  на  ство-
рення умов для ефективного і правомірного виконання ними своїх 
зобов’язань, а також впровадження контролю за їхньою діяльністю. 
Інтерес до вивчення інституту імпічменту зумовлений також акти-
візацією останніми роками спроб застосування цієї процедури щодо 
глав деяких держав, що свідчить про теоретичну та практичну акту-
альність феномену імпічменту. Також нові положення, якими допо-
внено Закон про особливу процедуру усунення Президента України 
з поста (імпічмент), мають чимало зауважень, що не може не викли-
кати дискусій та великого занепокоєння щодо розвитку України як 
демократичної, правової та соціальної держави, який дедалі більше 
залежить від рівня відповідальності вищих посадових осіб. 

Феномен імпічменту, що передбачає процедуру притягнення 
до  відповідальності вищих посадових осіб у  випадках вчинення 
ними певних злочинів, завжди привертав увагу чималої кількості 
українських та зарубіжних науковців та досліджується вже досить 
тривалий час. Важливі теоретичні напрацювання щодо цієї про-
блеми зробили Ю.  Барабаш, С.  Балан, О.  Волощук, Н.  Гайденко, 
А.  Георгіца, В.  Журавський, А.  Коваленко, М.  Козюбра, І.  Кресіна, 
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Л.  Кривенко, Т.  Кузьма, Р.  Мартинюк, М.  Орхіз, Р.  Падалка, 
Н.  Плахотнюк, В.  Погорілко, Н.  Сахаров, Л.  Сердюк, В.  Теліпко, 
Ю.  Тодика, О.  Фрицький, В.  Шаповал, Ю.  Шемшученко та  багато 
інших вчених, які всебічно розкривали політико-правову природу 
імпічменту.

Шлях становлення та утвердження інституту імпічменту є три-
валим та непростим, а його коріння сягає далеко в історію минулого. 
Імпічмент — це конституційно встановлений порядок притягнення 
парламентом до відповідальності вищих посадових осіб у державі 
і судового розгляду їх справ у парламенті за звинуваченням у пору-
шенні конституції і  вчиненні злочинів [1, 249]. Сучасне тракту-
вання терміна «імпічмент» досить різноманітне, в різних джерелах 
це поняття розглядається і як спеціальна процедура звинувачення 
посадових осіб у випадках порушення ними законів держави, і як 
особливий порядок провадження у  справах про  злочини, вчинені 
вищими службовими особами, і як процедура притягнення парла-
ментом до відповідальності вищих посадових осіб. Хоча у багатьох 
країнах застосування процедури імпічменту передбачається лише 
стосовно президента, в  кожній країні цінність імпічменту розумі-
ється по-своєму. Зокрема, таке різноманітне тлумачення поясню-
ється тим, що процедура імпічменту в  окремих державах істотно 
відрізняється, застосовується щодо різних суб’єктів і  має значно 
більше відмінностей, ніж загальних рис. 

Для України інститут імпічменту є відносно новим. Поява такої 
процедури зовсім не випадкова, адже це свідчить про розвиток дер-
жави та її інститутів, що зумовлює та вимагає створення спеціаль-
ного механізму контролю за діями вищих органів державної влади, 
аби убезпечити їх від зловживань владою. Варто зазначити, що про-
цедура імпічменту в Україні навряд чи є такою, що ввібрала у себе 
здобутки країн усталених демократичних традицій, проте прийняття 
Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента 
України з  поста (імпічмент)» дало новий поштовх для  подальших 
досліджень зарубіжного досвіду застосування імпічменту, який 
сприяє модернізації наявної вітчизняної моделі притягнення до від-
повідальності вищих посадових осіб у випадку вчинення ними пев-
них злочинів.

Закон України «Про особливу процедуру усунення Президента 
України з поста (імпічмент)» № 39-ІХ, ухвалений Верховною Радою 
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10  вересня 2019  р., визначає повноваження, порядок створення 
та  діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка повинна 
проводити розслідування вчинення Президентом України злочину, 
зокрема державної зради. Також документ урегульовує питання пра-
вового статусу спеціального прокурора і спеціальних слідчих, визна-
чає порядок дострокового припинення повноважень Президента 
України, якщо його усунули з поста внаслідок імпічменту. 

Можливість притягнення Президента України до  відповідаль-
ності в порядку імпічменту передбачалась ще до прийняття Закону 
України «Про особливу процедуру усунення Президента України 
з поста (імпічмент)». Зокрема, Конституцією України 1996 р. вста-
новлено недоторканність Президента України: «Президент України 
користується правом недоторканності на  час виконання повнова-
жень» (ч. 1 ст. 105) — і передбачено можливість притягнення його 
до відповідальності в порядку імпічменту: «Президент України може 
бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпіч-
менту у  разі вчинення ним державної зради або іншого злочину» 
(ч.  1 ст.  111) [2]. Варто зазначити, що встановлена Конституцією 
України процедура імпічменту досить складна: «Питання про  усу-
нення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється 
більшістю від  конституційного складу Верховної Ради України. 
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спе-
ціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спе-
ціальний прокурор і  спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тим-
часової слідчої комісії розглядаються на  засіданні Верховної Ради 
України. За  наявності підстав Верховна Рада України не  менш як 
двома третинами від  її конституційного складу приймає рішення 
про  звинувачення Президента України. Рішення про  усунення 
Президента України з  поста в  порядку імпічменту приймається 
Верховною Радою України не  менш як трьома четвертими від  її 
конституційного складу після перевірки справи Конституційним 
Судом України і  отримання його висновку щодо додержання кон-
ституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпіч-
мент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що 
діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки 
державної зради або іншого злочину» (ч. 2–6 ст. 111) [2]. 

Ухвалення Закону України «Про особливу процедуру усу-
нення Президента України з  поста (імпічмент)» створило правові 
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передумови для реалізації процедури імпічменту. Прийняття цього 
Закону має на меті забезпечення необхідної відкритості і гласності 
під  час розслідування; сама процедура імпічменту детально про-
писана, проте є надзвичайно багаторівневою, сам процес передба-
чає щонайменше три голосування в  парламенті, тобто ускладне-
ність цієї процедури майже повністю унеможливлює проведення її 
на практиці. Все це, з одного боку, породжує зловживання главою 
держави своїми повноваженнями, з іншого — зумовлює імовірність 
неправового вирішення питання про відповідальність Президента 
і можливість його зміщення в силовому порядку. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що прийняття Закону 
України «Про особливу процедуру усунення Президента України 
з поста (імпічмент)» — це своєрідна фасадна реформа, яка по суті 
нічого не  змінює, процедура її проведення залишається такою ж 
складною та  має низку недоліків. Закон про  імпічмент прийнято, 
маємо 245 голосів «за» та  велике бажання Президента продемон-
струвати виконання своєї передвиборчої програми, а  саме: готов-
ність отримати ті самі рівні умови щодо притягнення Президента 
як інституції до  відповідальності в  порядку, визначеному зако-
ном. Сьогодні питання можливості застосування процедури імпіч-
менту в Україні залишається відкритим, на фоні чого набуває обер-
тів нова проблема — зняття недоторканності з Президента України. 
Отже, не  завжди нормативне закріплення усунення Президента 
з посади в порядку імпічменту відповідає реальному його застосу-
ванню, і навпаки — відсутність норм про імпічмент ще не говорить 
про неможливість його застосування.
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МІСЦЕ БУЛІНГУ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Проблема цькування (булінгу) в  освітніх за-
кладах стосується не тільки України, адже це явище не має кордо-
нів чи національних відмінностей. Люди дедалі частіше дізнаються 
про випадки цькування з новин, хоча ця проблема з’явилася точно 
не вчора. Зі стрімким поширенням використання Інтернету, смарт-
фонів і соціальних мереж булінг лише набуває нових форм і мето-
дів. Завдяки цьому про  них частіше стає відомо батькам, керівни-
цтву школи, технікуму, ліцею, правоохоронним органам, ЗМІ тощо. 
Наприклад, не так давно з’явилася «кібертравля», або інтернет-мо-
бінг, котрий набирає обертів і  може стати основним видом цьку-
вань сучасних дітей, оскільки протидіяти саме такому булінгу зна-
чно складніше.

За статистикою, в Україні з булінгом серед однолітків стикалися 
близько 67 % дітей. Майже 40 % з них ніколи не повідомляли про це 
своїх батьків. А 44 % з тих, хто став свідком знущань над одноліт-
ками, не  відреагували на  такі явища через страх отримати анало-
гічні знущання на свою адресу. Частіше за все причинами цькування 
з  боку однолітків є зовнішній вигляд, відмінність думок і  переко-
нань, потенційно віктимна поведінка [1].

Шкільний булінг тягне за  собою негативні наслідки у  майбут-
ньому. Діти, що піддавалися знущанням однолітків, часто не можуть 
побудувати нормальні стосунки і  правильно виховувати власних 
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дітей. Тож наразі в  нашій країні існує потреба у  протидії цьому 
явищу шляхом запровадження відповідальності за  булінг на  зако-
нодавчому рівні.

В Україні права неповнолітніх захищаються окремими стат-
тями Адміністративного, Сімейного, Цивільного, Кримінального 
та  Кримінально-процесуального кодексів України. Вони регулю-
ються також законами України «Про освіту», «Про охорону дитин-
ства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про 
Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реа-
лізації Конвенції ООН про  права дитини до  2016  року”». Зміни 
щодо протидії булінгу внесено також до спеціальних законів «Про 
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про поза-
шкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 
«Про вищу освіту».

19 січня 2019 р. в Україні набув чинності Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу». 
Цей Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП) і Закону України «Про освіту».

Тепер в  Законі «Про освіту» є визначення поняття «булінг», 
під  яким треба розуміти «дії учасників освітнього процесу, які 
полягають в  психологічному, фізичному, економічному, сексуаль-
ному насильстві, в  тому числі із  застосуванням засобів електро-
нних комунікацій, що здійснюються щодо малолітньої або неповно-
літньої особи, або такою особою щодо інших учасників освітнього 
процесу, в результаті чого могла бути чи була завдана шкода психіч-
ному або фізичному здоров’ю потерпілого» [5].

До учасників освітнього процесу Закон України «Про освіту» від-
носить всіх, хто отримує освіту, незалежно від виду і форми освіти. 
Це свідчить про те, що норми Закону не стосуються суто проблем, 
які виникають в загальноосвітніх школах, а носять загальний харак-
тер [4].

За дітей до  16  років несуть відповідальність батьки. Кодекс 
передбачає штраф у розмірі від 850 до 1700 грн або виправні роботи 
терміном від 20 до 40 годин. За повторне протягом року порушення 
або при  груповому цькуванні штраф для  батьків складе від  1700 
до  3400  грн або виправні роботи на  строк від  40 до  60  годин  [2]. 
Аналогічна відповідальність передбачена для  учнів після досяг-
нення ними 16-річного віку.
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На суму від 850 до 1700 грн буде оштрафований і керівник освіт-
нього закладу за неповідомлення в поліцію про факти булінгу  [2]. 
Або до нього будуть застосовані санкції у вигляді виправних робіт 
на строк до одного місяця. Крім того, в Закон України «Про освіту» 
були внесені зміни, що передбачають обов’язок керівника навчаль-
ного закладу забезпечити безпечне освітнє середовище. Для учнів 
же передбачене право на захист під час навчання від приниження 
честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, 
а також на отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг 
для жертв булінгу, свідків і порушників. Якою буде якість наданої 
психологічної допомоги в освітніх установах, складно припустити, 
адже бувають випадки, коли такий фахівець не може надати допо-
могу великій кількості учнів.

І хоча ці зміни виглядають логічними і  відповідними духу 
сучасності, вони можуть виявитися нереалізованими на  практиці. 
Автори не врахували всі висунуті зауваження до тексту законопро-
єкту, серед яких порушувалося питання безпосередньо про  необ-
хідність доповнення Кодексу про адміністративні правопорушення 
новою статтею.

Цькування  — не  поодинокий випадок, а  тривалий процес, 
який не  завжди вдається помітити та  зафіксувати. Тому досить 
складно спрогнозувати, як органи поліції будуть встановлювати 
сам факт булінгу. Що стосується інтернет-цькування, тут ще склад-
ніше. Інтернет дає можливість булеру бути до певної міри анонім-
ним і цькувати незалежно від географічних рамок, буквально 24/7. 
Для  цього створюються підроблені облікові записи в  соціальних 
мережах, різні поштові ящики, що дає змогу булеру залишатися без-
карними.

«Як у  випадку інтернет-цькування поліцейським вдасться вста-
новити винних, потерпілих і  свідків?»  — питання, яке поки зали-
шається відкритим. І створений у 2015 р. Департамент кіберполіції 
України, швидше за  все, не  допоможе в  питанні фіксації інтернет-
булінгу, тому що до його компетенції належать тільки кримінальні 
правопорушення, а не адміністративні.

Отже, найголовніше — не допускати замовчування, ігнорування, 
заперечення фактів цькування. Тривале замовчування проблем 
робить їх потім катастрофічними, адже страждають всі учасники 
процесу цькування: жертви, свідки, винуватці. Так, законодавство 
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про  булінг не  ідеальне і  його дійсно варто доопрацьовувати, 
але навіть на цьому етапі вже можна домогтися покарання для крив-
дників або хоча б спробувати це зробити.

Відповідно до  нового законодавства та  основ реформування 
освітянської сфери українські сучасні заклади освіти спрямовують 
свою діяльність на  створення безпечних умов для  набуття дітьми 
відповідних компетентностей та ціннісних орієнтацій. Тому в кож-
ному закладі має діяти організована структура, яка провадить свою 
діяльність відповідно до чинного законодавства з протидії булінгу. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПРОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

У  сучасному світі популярність нових та  новіт-
ніх технологій комунікації з  аудиторією зростає та  поглинає нові 
ринки. Зокрема, не є винятком і діджиталізація обміну інформацією 
між представниками юридичного бізнесу та їхньої клієнтської бази. 
Тому технології просування послуг особи чи організації є як ніколи 
актуальним питанням. Вони є одним з основних способів залучення 
аудиторії та пошуку нових клієнтів. Не є винятком це і для юридич-
ної галузі, оскільки саме в її процесах досить часто пропозиція пере-
вищує попит. Тому задля побудови успішної кар’єри та міцної клі-
єнтської бази сучасний юрист повинен мати фундаментальні знання 
та вміння презентувати свої послуги. Тим паче, кількість юристів, як 
і юридичних компаній, є суттєвою, тож кожному потрібно шукати 
ті чи інші інструменти, щоб відрізнятися від загальної маси та зна-
ходити нових клієнтів. 

Дослідивши існуючі проблеми у маркетингу юридичних послуг, 
вдалось виокремити фактори, притаманні більшій частині юристів, 
зокрема: ігнорування реклами власних послуг та рекламного ринку 
конкурентів, відсутність сталої стратегії просування послуг, недо-
статня активність у соціальних мережах.

Як відомо, кожна професія має свої особливості та покликана задо-
вольняти ті чи інші потреби населення. Оскільки працівники юри-
дичної сфери допомагають розібратися з  питаннями, пов’язаними 
з нормативно-правовою базою, то часу на структуроване просування 
власних послуг вони не мають. Враховуючи особливості юридичних 
послуг, розвиток маркетингу в Україні та динамічність українського 
ринку, актуальним стає питання залучення до юридичних фірм спе-
ціалістів із юридичного маркетингу [1]. Це підтверджує факт виник-
нення раніше згаданих проблем через понаднормову зайнятість 
юриста і його концентрацію на букві закону. 
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Існує безліч каналів поширення інформації, однак варто звер-
нути увагу на три, які, на нашу думку, є найважливішими. До таких 
можна віднести контекстну рекламу, email-розсилку та  соціальні 
мережі. Уже більше п’яти років вони користуються значним попи-
том, тому їх впевнено можна називати основними. Варто зазначити, 
що релевантність використання того чи іншого каналу комуніка-
ції залежить від специфіки цільової аудиторії та роботи спеціаліста. 
Тобто ті інструменти просування, які дають результат з однією ауди-
торією, можуть бути неактуальні для використання в інших сегмен-
тах ринку.

Якщо виокремити поняття контекстної реклами у  загальних її 
особливостях, то вона працює лише в окремих випадках. Але варто 
роз’яснити, що означає це поняття загалом. Контекстна реклама — 
тип інтернет-реклами, що з’являється відповідно до  змісту самої 
інтернет-сторінки. Оголошення показуються користувачеві саме 
в той момент, коли він сам виявив цікавість до товару або послуги 
і, можливо, готовий до покупки [2]. Як показує практика, відсоток 
зворотного зв’язку на такі повідомлення є досить малим. Зокрема, 
використання контекстної реклами є не зовсім доцільним для ринку 
юридичних послуг. Важко налаштувати параметри цільової аудито-
рії таким чином, щоб отримати прямий контакт з новим клієнтом.

Аналогічна проблема спостерігається і  при  популяризації влас-
них послуг за  допомогою email-розсилки, оскільки пошта не  дає 
чіткої диференціації запитів аудиторії. Тому фахівці рекомендують 
використовувати її лише у разі комунікації з існуючими клієнтами. 
Холодна розсилка серед бази контактів може викликати імовірну 
негативну реакцію та несприйняття роботи спеціаліста.

Соціальні мережі, на відміну від попередніх каналів комунікації, 
є значно ефективнішими і дають змогу зацікавити цільову аудито-
рію та досконало представити сферу послуг фахівця. Фахівці з про-
сування послуг рекомендують використовувати спрощену лексику, 
актуальний контент та  відкритість до  аудиторії. Варто зазначити, 
що для  кращого досягнення поставлених цілей щодо просування 
товару чи послуг використовують таргетингову рекламу, прин-
цип роботи якої полягає в  транслюванні її тільки тим цільовим 
групам, які виявили інтерес до  предмета просування. Основними 
параметрами такої реклами є демографічні та  географічні показ-
ники, за  допомогою яких можна чітко визначити сегменти, яким 
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буде демонструватися реклама. Окрім цього, її функціональні мож-
ливості дають змогу виокремити певний соціальний статус аудито-
рії та її вподобання, звужуючи покази до максимального зближення 
із  цільовою аудиторією. Цей вид реклами можна застосовувати 
для  ефективного просування фахівця тільки у  випадку стабіль-
ного та  структурованого ведення профілю в  соціальних мережах 
особисто чи з допомогою послуг відповідних фахівців. На відміну 
від контекстної, таргетингова реклама працює у найпопулярніших 
соціальних мережах і дає змогу додати функцію прямого зворотного 
зв’язку або знайомства з кейсами юриста чи його компанії, не вихо-
дячи із додатка, навіть на мобільному пристрої.

Реклама послуг на  юридичному ринку продовжує розвиватися. 
Фахівці, що працюють у  цій сфері, вже не  можуть розраховувати 
лише на ефект сарафанного радіо, як це було раніше. Діджиталізація 
стала справжнім викликом для  реклами юридичних послуг і  вод-
ночас сприяла збільшенню кута поширення інформації щодо пев-
ного рекламного продукту. Якщо раніше сарафанне радіо було єди-
ним інструментом інформування громадськості про  свої послуги, 
то зараз воно стало допоміжним. На перший план вийшла класична 
реклама, зокрема, у юридичному маркетингу це просування за допо-
могою соціальних мереж. Соціальні медіа мають певні особливості, 
що відрізняють їх від решти, відповідно методи роботи в них також 
відмінні від традиційних. Тому питання щодо особливостей засто-
сування маркетингу в соціальних медіа є актуальним як для корис-
тувачів, так і для підприємств [3].

Маркетинг юридичних послуг можна назвати нішевим, оскільки 
він має досить великі перспективи розвитку, враховуючи сучасні 
умови розвитку діджиталізації ринку. Наразі вже активно розвива-
ється онлайн-консультування, перспективним напрямком роботи 
стають юридичні послуги он-лайн. З  одного боку, це розширює 
можливості збільшення клієнтської бази юриста, а  з  іншого  — ні. 
Споживачі нині за  допомогою Інтернету самостійно можуть зна-
йти зразки потрібних документів та  відредагувати їх, задовольня-
ючи власні потреби. Також кожен охочий може он-лайн перевірити 
наявність судових процесів у того чи іншого громадянина без допо-
моги сторонніх осіб. Усі ці чинники впливають на відсіювання псев-
доюристів з  досконалими світлинами і  відсутністю кейсів у  соці-
альних мережах. З  кожним днем будь-яку інформацію стає легше 
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перевірити, а знавці своєї справи, користуючись реальними напра-
цюваннями та  послугами фахівців з  просування, можуть значно 
розширити та масштабувати свою клієнтську базу.

Отже, соціальні мережі  — просто невід’ємна частина повсяк-
денного життя, яка перекочувала і у професійну площину юриста. 
Сьогодні просування в  мережі «Інтернет» вже важко уявити 
без  соціальних медіа. Люди витрачають на  них часто значну час-
тину вільного часу: читають новини, купують товари та  послуги, 
слідкують за лідерами думок. Тому маркетинг у соціальних мережах 
актуальний як для популяризації вже відомої фірми, так і для про-
сування нового бренду. Користуючись дієвими та  перевіреними 
інструментами просування, можна гарантовано отримати заплано-
ваний результат. 
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БУЛІНГ ЯК ПОРУШЕННЯ 
ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ 
ГРОМАДЯНИНА

В Україні, як і в усьому світі, залишається про-
блемною тема булінгу, вчинення якого порушує право на  по-
вагу до  гідності громадянина, закріплене у  ст.  28 Конституції 
України [1].

Сьогодні проблема цькування набула масового характеру. 
Вчинення булінгу стало звичайним способом самоствердження 
в колективі, при цьому вчителі чи керівники можуть просто не звер-
тати на такі випадки уваги. Певні непорозуміння між учнями в освіт-
ніх закладах чи колегами по роботі існували і раніше, проте остан-
нім часом вони набули більш жорстокого вираження. 

Принцип поваги до гідності людини та заборона катування від-
повідають вимогам міжнародно-правових актів, на  підставі яких 
кожна держава, в  тому числі й  Україна, розглядає акти катування 
як злочини. Йдеться, зокрема, про  такі основні міжнародно-пра-
вові акти, як: Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. 
(ст.  5) [3], Міжнародний пакт про  громадянські і  політичні права 
від 16 грудня 1966 р. (ст. 7) [4], Конвенція про права дитини від 20 лис-
топада 1989  р. [5], Конвенція про  захист прав людини і  основопо-
ложних свобод від 4 листопада 1950 р. (ст. 3) [6], Конвенція проти 
катувань та  інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. 
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[7], Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, поводженню чи пока-
ранню від 26 листопада 1987 р. та ін. [8].

Іноді учасники освітнього процесу порушують не  тільки 
норми моралі, на  яких ґрунтуються нормальні людські взаємини, 
але й статті Основного Закону, де закріплено, що ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Якщо детально 
дослідити це, то поведінку, яка суперечить ч.  2 ст.  28 Конституції 
України, можна вважати злочином. 

Однією з  визначних рис булінгу є те, що сторони між  собою є 
нерівними. Тобто булер завжди у  фізичному чи психологічному 
плані переважає свою жертву. У  фізичному він, наприклад, може 
бути більшим за  зростом, за  вагою, сильнішим тощо, а  у  психоло-
гічному  — більш непохитним до  образ на  його адресу, більш лай-
ливим, зневажливо ставитися до  зауважень, тобто мати більший 
рівень соціально-психологічної адаптованості. Нерівність сил крив-
дника і жертви може полягати у стані здоров’я, а також у кількісній 
перевазі булерів.

В Україні останнім часом почали активно боротися з булінгом. 
Суттєві корективи були внесені на  законодавчому рівні стосовно 
відповідальності за вчинення цькування. Зокрема, КУпАП був допо-
внений ст. 173-4, яка передбачає адміністративну відповідальність 
у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин за вчи-
нення булінгу. Також законодавцем було передбачено таку кваліфі-
куючу ознаку цього діяння, як вчинення правопорушення групою 
осіб або повторно протягом року після накладення адміністратив-
ного стягнення [2].

Повне викорінення булінгу як явища соціуму не  є можливим, 
зважаючи на те, що за своєю природою булінг є конфліктом. Тому 
правова політика держави має бути спрямована на  профілактику 
булінгу. 
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ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ 
СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Право на  недоторканність сімейного життя є 
особистим немайновим правом кожної фізичної особи. Зміст осо-
бистого немайнового права становить можливість фізичної особи 
вільно, на  власний розсуд визначати свою поведінку у  сфері сво-
го приватного життя. Відповідно до Конституції України та ст.270 
ЦК України фізична особа має право на  життя, охорону здоров’я, 
безпечне для життя і здоров’я довкілля, свободу та особисту недо-
торканність, недоторканність особистого і сімейного життя, повагу 
до гідності та честі, таємницю листування, телефонних розмов, те-
леграфної та іншої кореспонденції, недоторканність житла, вільний 
вибір місця проживання та  свободу пересування, свободу літера-
турної, художньої, наукової і технічної творчості.

Перш за  все потрібно зрозуміти, що таке сімейне життя і  чи є 
особисте життя сімейним? Для  з’ясування цих питань ми зверну-
лися до рішення Конституційного Суду України у справі за консти-
туційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 
щодо офіційного тлумачення положень ч.  1, 2 ст.  32, ч.  2, 3 ст.  34 
Конституції України № 2-рп/2012 від 20 січня 2012 р., яке є чинним 
на  даний час. У  даному рішенні зазначено наведені нижче тлума-
чення.

Особистим життям фізичної особи є її поведінка у сфері особис-
тісних, сімейних, побутових, інтимних, товариських, професійних, 
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ділових та інших стосунків поза межами суспільної діяльності, яка 
здійснюється, зокрема, під  час виконання особою функцій дер-
жави або органів місцевого самоврядування. Сімейне життя — це 
особисті майнові та немайнові відносини між подружжям, іншими 
членами сім’ї, яке здійснюється на засадах, визначених у Сімейному 
кодексі України: кожна особа має право на  повагу до  свого сімей-
ного життя (ч.  4 ст.  4); ніхто не  може зазнавати втручання в  його 
сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією України 
(ч.  5 ст.  5); регулювання сімейних відносин здійснюється з  ураху-
ванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього 
права на  особисту свободу та  недопустимості свавільного втру-
чання у сімейне життя (ч. 4 ст. 7) та ін. 

Захист особистого та  сімейного життя передбачений не  одним 
нормативно-правовим актом, зокрема:

— ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод «Право на повагу до приватного і сімейного життя» [1]: «Кожен 
має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого 
житла і  кореспонденції. Органи державної влади не  можуть втру-
чатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втру-
чання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократич-
ному суспільстві в  інтересах національної та  громадської безпеки 
чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням 
чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб»;

— ст.  12 Загальної декларації прав людини 1948  року: «Ніхто 
не  може зазнавати безпідставного втручання у  його особисте 
і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його 
житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. 
Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або 
таких посягань» [2];

— ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: 
«Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання 
в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань 
на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи 
незаконних посягань на його честь і репутацію. Кожна людина має 
право на захист закону від такого втручання чи таких посягань» [3];

— ст.  32 Конституції України: «Ніхто не  може зазнавати втру-
чання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 
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Конституцією  України. Не  допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної інформації про особу 
без  її згоди, крім випадків, визначених законом, і  лише в  інтере-
сах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 
Кожний громадянин має право знайомитися в  органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях 
з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною 
законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист права 
спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї 
та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право 
на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиран-
ням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовір-
ної інформації» [4];

— п. 1 ч. 1 ст. 302 Цивільного кодексу України: «Збирання, збері-
гання, використання і поширення інформації про особисте життя 
фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначе-
них законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини» [5];

— ст. 56 Сімейного кодексу України: «Право дружини та чоловіка 
на свободу та особисту недоторканність» [6];

— ст. 2 Закону України «Про інформацію»: «Основні принципи 
інформаційних відносин: захищеність особи від втручання в її осо-
бисте та сімейне життя» [7];

— ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних»: 
«Поширення персональних даних без  згоди суб’єкта персональ-
них даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, 
визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного добробуту та прав людини» [8];

— ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 
«Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті  13 
цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть 
поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інфор-
мації, а за відсутності такої згоди — лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини» [9];

— рішенням Конституційного Суду України у  справі за  консти-
туційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 
щодо офіційного тлумачення положень ч  1, 2 ст.  32, ч.  2, 3 ст.  34 
Конституції України № 2-рп/2012 від 20 січня 2012 р. [10].



138  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

Конституційний Суд України виходить з  того, що неможливо 
визначити абсолютно всі види поведінки фізичної особи у сферах 
особистого та сімейного життя, оскільки особисті та сімейні права 
є частиною природних прав людини, які не  є вичерпними‚ і  реа-
лізуються в  різноманітних і  динамічних відносинах майнового 
та немайнового характеру, стосунках, явищах, подіях тощо. Право 
на  приватне та  сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною 
для повного розквіту людини в демократичному суспільстві, та роз-
глядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно 
від держави, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізич-
них осіб.

Системний аналіз положень ч. 1, 2 ст. 24, ч. 1 ст. 32 Конституції 
України дає підстави Конституційному Суду України вважати, що 
реалізація права на недоторканність особистого і сімейного життя 
гарантується кожній особі незалежно від статі, політичних, майно-
вих, соціальних, мовних чи інших ознак, а також статусу публічної 
особи, зокрема державного службовця, державного чи громадського 
діяча, який відіграє певну роль у політичній, економічній, соціаль-
ній, культурній або іншій сфері державного та суспільного життя.

Аналізуючи питання щодо поширення інформації про  сімейне 
життя особи, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій 
держави або органів місцевого самоврядування, Конституційний Суд 
України враховує, що така інформація зазвичай стосується не лише 
цієї особи, а й інших осіб, зокрема членів її сім’ї, яким Конституція 
України теж гарантує право на невтручання в їх особисте і сімейне 
життя, крім випадків, визначених законом. Тому поширення даних 
про таких фізичних осіб — членів сім’ї, що можуть стати відомими 
в результаті поширення інформації про саму посадову особу, крім 
випадків, визначених законом, може призвести до порушення їхніх 
конституційних прав, зашкодити гідності, честі, діловій репутації 
тощо. Застереження щодо недопущення порушення конституцій-
них прав членів сімей посадових осіб Конституційний Суд України 
висловив у рішенні № 21-рп/2010 від 6 жовтня 2010 р.

Отже, Конституційний Суд України, даючи офіційне тлумачення 
ч. 1, 2 ст. 32 Конституції України, вважає, що інформація про осо-
бисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) — це будь-
які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка іден-
тифікована або може бути конкретно ідентифікована, а  саме такі: 
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національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан 
здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце 
проживання та  перебування тощо, дані про  особисті майнові 
та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема чле-
нами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або 
відбуваються у побутовій, інтимній, товариській, професійній, діло-
вій та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно вико-
нання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі  здій-
сненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. 
Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденцій-
ною і може бути поширена тільки за їхньою згодою, крім випадків, 
визначених законом, і лише в  інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та прав людини.

Положення ч.  2 ст.  32 Основного Закону України передбача-
ють вичерпні підстави можливого правомірного втручання в  осо-
бисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, 
пов’язану з  функціями держави або органів місцевого самовряду-
вання, та членів її сім’ї). Такими підставами є: згода особи на зби-
рання, зберігання, використання та  поширення конфіденційної 
інформації стосовно неї, а  також, у  разі відсутності такої згоди, 
випадки, визначені законом, і  лише в  інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту та прав людини.

Даючи офіційне тлумачення положень ч. 1, 2 ст. 32 Конституції 
України у системному зв’язку з ч. 2 ст. 34 Конституції, Конституційний 
Суд України дійшов висновку, що збирання, зберігання, викорис-
тання та  поширення державою, органами місцевого самовряду-
вання, юридичними або фізичними особами конфіденційної інфор-
мації про особу без  її згоди є втручанням в  її особисте та сімейне 
життя, яке допускається винятково у визначених законом випадках 
і  лише в  інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини. 

Особистим життям фізичної особи є її поведінка у сфері особис-
тісних, сімейних, побутових, інтимних, товариських, професійних, 
ділових та інших стосунків поза межами суспільної діяльності, яка 
здійснюється, зокрема, під час виконання особою функцій держави 
або органів місцевого самоврядування.

Звернемось до  міжнародної судової практики щодо втручання 
в  приватне життя громадян. Відповідно до  статті  8 Конвенції 
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про  захист прав людини і  основоположних свобод кожен має 
право на  повагу до  свого приватного і  сімейного життя, до  свого 
житла і  кореспонденції. Органи державної влади не  можуть втру-
чатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втру-
чання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократич-
ному суспільстві в  інтересах національної та  громадської безпеки 
чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням 
чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб.

Показовою виявилась судова справа Клаз та  інші проти 
Німеччини. Заявники, п’ять адвокатів з  Німеччини, скаржи-
лися на законодавство своєї країни, що надає повноваження орга-
нам влади простежувати їхнє листування та  телефонні дзвінки, 
не  зобов’язуючи поінформувати громадян про  це. Європейський 
суд з прав людини визнав, що не було порушення ст. 8 Європейської 
конвенції з прав людини, адже, за ст. 8, таємний нагляд за громадя-
нами є необхідним в демократичному суспільстві в  інтересах наці-
ональної безпеки та запобігання бунтів або злочинів. Суд, зокрема, 
зазначив, що таємний нагляд за  громадянами допускається відпо-
відно до Конвенції в межах збереження демократичних інститутів. 
Однак демократичні суспільства на сьогодні опиняються під загро-
зою з боку висококваліфікованої форми шпигунства та тероризму, 
в результаті чого держава повинна мати можливість ефективно про-
тистояти таким загрозам, здійснюючи таємний нагляд за  громадя-
нами, які ставлять під загрозу безпеку народу та держави, суд визнав, 
що законодавство, яке передбачає таємний нагляд за поштою, елек-
тронними листами та  телефонними дзвінками громадян, у  винят-
кових умовах, необхідне в демократичному суспільстві в інтересах 
національної безпеки та/або запобігання бунтів або злочинів.

Ще одна справа Ліберті та інші проти Сполученого Королівства. 
Заявники, британська та  дві ірландські організації громадянських 
свобод, стверджували, що між  1990 і  1997  рр. їх телефон, факси-
міле, електронну пошту та обмін даними, в тому числі юридичною 
та  конфіденційною інформацією, було перехоплено Електронним 
Випробуваним Інструментом, що експлуатується Міністерством 
оборони Великої Британії. Вони подали скарги до трибуналу з при-
воду перехоплення телекомунікації, до  директора публічних пере-
слідувань та  до  слідчого трибуналу, щоб оскаржити законність 
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перехоплення їхніх даних, але  безрезультатно. Суд постановив, 
що було порушення ст. 8 Конвенції. Це відбулося попри те, що наці-
ональне законодавство чітко зазначило, що забезпечить належний 
захист від  зловживання владою під  час перехоплення і  перевірки 
телекомунікацій громадян. Зокрема, як цього вимагає прецедентне 
право Суду, закон про  обмін, зберігання та  знищення перехопле-
них матеріалів не  було сформульовано у  доступній для  публіки 
формі. Втручання у права заявників відповідно до ст. 8 таким чином 
не було «відповідним до закону».

Отже, аналіз положень ч. 1, 2 ст. 32 Конституції України, юридич-
них позицій Конституційного Суду України дає підстави для висно-
вку про  те, що втручання у  конституційне право особи на  при-
ватне і сімейне життя шляхом збирання, зберігання, використання 
та  поширення конфіденційної інформації про  особу без  її згоди 
допускається, якщо воно передбачене законом, і  лише в  інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та  прав людини. 
Таке втручання вважатиметься законним у разі наявності підстави 
в  національному законі, а  також за  умови, що такий закон відпо-
відатиме принципу верховенства права, закріпленому в  ч.  1 ст.  8 
Конституції України. 
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ПРАВО НА ПРАЦЮ 
ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ І НЕВІДЧУЖУВАНЕ 
ПРАВО ЛЮДИНИ

Права людини виступають як комплекс природ-
них і непорушних прав і свобод, юридичних можливостей, зумовле-
них фактом існування особи в суспільстві. Дане питання було предме-
том наукового пошуку в працях С.В. Венедіктова, С.В. Вишновецької, 
Н.Д. Гетьманцевої, О.Т. Панасюка, О.І. Процевського, Я.В. Сімутіної, 
Г.І. Чанишевої та багатьох інших українських учених.

Ще з давніх часів і до сьогодні це питання є не просто актуаль-
ним, воно досі виступає в деякій мірі дискусійним. Суспільство, яке 
пройшло безліч випробувань, дійшло висновку про те, що не може 
бути організованого цивільного життя без  поваги до  людини, її 
прав, свобод і потреб. На загал варто виносити такі теми і зазначати, 
що у статусі особи в кожному суспільстві відображається гуманізм 
та демократизм кожної держави.

Право виступає як засобом забезпечення свободи, так і істотним 
засобом узгодження з суспільними потребами і уявленнями людей 
про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади.

Такі права за  своїми складовими мають природну сутність 
і  є невід’ємними від  індивіда, вони позатериторіальні і  позана-
ціональні, існують незалежно від  закріплення в  законодавчих 
актах держави, є об’єктом міжнародно-правового регулювання 
та захисту.
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Не викликає заперечення той факт, що право на працю належить 
до числа фундаментальних прав і свобод людини. Такий підхід має 
об’єктивне пояснення, адже в основі відповідного права на працю — 
природна властивість людини, її сутність та потреба. А тому право 
на працю та його реалізація є надто важливими для людини, яка є 
носієм здатності до праці, та суспільства, в якому та заради добро-
буту якого така праця здійснюється. А тому не є перебільшенням 
твердження, що таке право потребує належного правового меха-
нізму як здійснення, так і захисту у разі створення перепон на шляху 
його реалізації.

Крім того, право на працю не втрачає своєї актуальності з огляду 
на  категоріальну сутність юридичної конструкції, якою є «право 
на працю» у правовій доктрині. А зважаючи на вагому роль у житті 
людини, суспільства і держави, особливої значимості набуває і про-
блема нормативного вирішення відповідного питання його захисту 
та реалізації. Адже неоднозначність на рівні закону, без сумніву, є 
перепоною на  шляху реалізації будь-яких прав і  свобод людини, 
в тому числі і права на працю.

Зміст даного права полягає у можливості кожної особи заробляти 
собі на життя саме працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно 
погоджується, саме це право відображається ст.43 Конституції 
України [1]. Також забезпечується обов’язком держави створювати 
громадянам умови для повного його здійснення, гарантувати рівні 
можливості у  виборі професії та  роду трудової діяльності, реалі-
зовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки 
та перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Варто зазначити, що схожі положення містяться і  в  спеціаль-
ному законодавстві, а  саме: у  Кодексі законів про  працю, норми 
якого регламентують, що право громадян України на працю перед-
бачає одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 
державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір 
професії, роду занять і роботи, яке забезпечується державою.

Даним документом визначені також гарантії забезпечення права 
громадян на працю. Зокрема, держава гарантує працездатним гро-
мадянам, які постійно проживають на території України:

— вільний вибір виду діяльності;
— безплатне сприяння державними службами зайнятості у доборі 

підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, 



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 145

здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспіль-
них потреб;

— надання підприємствами, установами, організаціями відповідно 
до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам дер-
жавних вищих, професійних навчально-виховних закладів освіти;

— безплатне навчання безробітних нових професій, перепідго-
товку в закладах освіти або у системі державної служби зайнятості 
з виплатою стипендії;

— компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат 
у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

— правовий захист від  необґрунтованої відмови у  прийнятті 
на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні 
роботи [2].

Тобто з  огляду на  зазначене можемо зробити такий підсумок: 
саме держава є гарантом у  забезпеченні права на  працю людини. 
Можна сказати, що держава має захищати це суб’єктивне право і не 
нав’язувати якісь дії проти правомірної волі особи.

За своєю природою право на працю є невідчужуваним і по суті 
означає забезпечення саме рівних можливостей кожному для його 
реалізації. Право на працю є суб’єктивним правом людини, а тому 
його першочергове визнання державами привело до  визнання 
і закріплення цілої системи прав людини у сфері праці на різних рів-
нях як національного, так і міжнародного правового регулювання. 
Якщо дане право національні норми не  обійшло, то міжнародні 
тим паче. Так, Загальна декларація прав людини 1948 р. закріпила 
положення про  те, що кожна людина має право на  працю та  віль-
ний вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці та захист 
від безробіття [3]. Європейська соціальна хартія проголосила право 
на  працю першим серед соціальних прав і  зазначила, що кожен 
повинен мати можливість заробляти собі на життя працею за вільно 
обраною спеціальністю.

Отже, якщо проаналізувати норми вищезазначених міжнарод-
них документів, то можна сказати, що вони передбачають широке 
розуміння права на  працю  — як права вільно обирати роботу чи 
інший вид зайнятості і  цією роботою задовольняти свої особисті 
та суспільні потреби, і головне — таке право є невідчужуваним.

Будь-яке суб’єктивне право, в тому числі право на працю, перед-
бачає правовий механізм його охорони і  захисту, сутність якого 
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полягає у забезпеченні захисту прав людини у сфері праці і продук-
тивної зайнятості. А основна мета захисту — забезпечити реаліза-
цію суб’єктивного права на  працю, обов’язків та  законних інтере-
сів людини праці. Тому визнання права людини на правовий захист 
передбачає функціонування водночас складного і  багатогранного 
механізму формування як організаційних, так і  правових засобів 
його реалізації. Як зазначає відомий науковець Л.С.  Мамут, дер-
жава повинна брати участь у формуванні системи умов для якомога 
повнішого використання трудового, інтелектуального, підприєм-
ницького потенціалу працездатних громадян і стимулювання їхньої 
особистої відповідальності за самозабезпечення [4, 10]. Таку думку 
вважаємо вартою уваги, дійсно наша держава має дійти до такого 
ступеня, щоб не  утискати людей у  своїх трудових можливостях, 
а лише сприяти їм.

Багато вчених успішно доводять, що право людини на працю є 
суб’єктивним та  невідчужуваним. Так, М.І.  Марчук у  своїх аналі-
тичних висновках стверджує, що право на  працю є уособленням 
соціальних можливостей людини, які виражають потребу людини 
у  праці та  є результатом її біологічного та  соціального розвитку. 
А основою даного права, за словами науковця, є природна здатність 
до праці, що належить людині, зважаючи на її людську природу [6, 
192]. На наше переконання, це дійсно так, адже, як кажуть, «праця 
немислима без людини, людина немислима без праці».

Також наведемо думку фахівців з  психології, які вважають, що 
праця як об’єкт потреби пов’язана із соціальною сутністю людини.

Праця є дійсно складним і  багатогранним процесом взаємодії 
людини з  природою та  довкіллям, вона забезпечує фізіологічний 
і духовний рівень життя людини та суспільства відповідно до досяг-
нутого суспільного прогресу.

Працею і  тільки працею людини створюються матеріальні 
та духовні цінності, завдяки яким існує і може існувати суспільство.

Потреба у праці належить до головних у системі відносин особис-
тості, тому за своїм призначенням праця є тією потребою людини, 
яка здатна задовольнити всі запити та інтереси як окремої людини, 
так і  суспільства, держави. При  цьому сама праця може проявля-
тися як мотив і виступати як об’єкт потреби.

Отже, важливо визначити, що являє собою праця та  яке її 
значення для  суспільства. У  цьому контексті цікавою є думка 
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О.І. Процевського: «Праця — це людська суть, власне — сама людина, 
для розвитку якої й існує держава. Тому держава й визнала та закрі-
пила в  Конституції України саме право на  виявлення своєї люд-
ської суті, на вільну можливість її виявлення». Тому право на працю 
займає надзвичайно важливе місце в системі основних прав людини, 
а в її житті має неоціниме значення [7, 102].

Виходячи з наведених думок вчених, можемо зазначити, що сво-
бода праці перш за все походить від природного стану людини, яка 
народжується вільною і повинна залишатися такою протягом усього 
свого життя.

З огляду на зазначене варто зробити висновок про те, що право 
на  працю відображається і  є суб’єктивним та  невідчужуваним 
правом людини, але  його правове регулювання, реалізація, охо-
рона і  захист потребують удосконалення. Ми вважаємо, що дане 
право є невідчужуваним і  непорушним через свою похідність 
від суб’єктивних, а отже, природних прав людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ ГРОМАДЯН 
ПРИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Звичне життя кожного з  нас суттєво зміни-
лось. І  це надзвичайний виклик, перевірка витримки на  міцність 
як для громадян, так і держави в цілому. Запровадження соціальної 
ізоляції — це геть нова для країни практика, що сприймається не-
просто. В умовах соціальної ізоляції держава змушена обмежувати 
низку основоположних прав людини. Але такі обмеження слугують 
головній меті — забезпечити право людини на життя.

Усі ми знаємо, що 11  березня Кабінет Міністрів України поста-
новою «Про запобігання поширенню на  території України коро-
навірусу COVID-19» № 211 запровадив у нашій державі карантин. 
Зокрема, у цій постанові йшлося про такі обмеження [1]:

— примусову термометрію та подальшу обробку конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, 

— заборону відвідувати заклади освіти її здобувачам, 
— проводити масові заходи, окрім тих, що забезпечують 

роботу органів державної влади та  органів місцевого самовря-
дування.

2 квітня до цієї постанови Кабінет Міністрів України вніс зміни 
(постанова № 255), що обмежили права громадян — особисті, полі-
тичні, економічні, соціальні та культурні — ще більше.

Так, обмеження торкнулися таких прав:



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 149

— права на повагу до приватного життя — зобов’язання носити 
документи, що посвідчують особу, її спеціальний статус, підтвер-
джують громадянство;

— права на свободу та особисту недоторканність — примусове 
поміщення громадян в обсервацію; 

— права на свободу пересування — заборона для окремих груп 
населення перетинати кордон, для  всіх  — пересуватися групою 
у  складі більше двох осіб, відвідувати парки, сквери, зони відпо-
чинку, лісопаркові та  прибережні зони, спортивні та  дитячі май-
данчики, особам до  14  років  — перебувати у  громадських місцях 
без  супроводу батьків. Йдеться також про  скасування транспорт-
ного сполучення, зупинку роботи метрополітену;

— права на свободу мирних зібрань та свободу віросповідання — 
заборона проведення релігійних заходів; 

— права на освіту — заборона відвідувати навчальні заклади; 
— права на доступ до медичної допомоги — тимчасова заборона 

проводити планові операції та заходи з госпіталізації. 
Беручи до уваги численну практику ЄСПЛ щодо втручання дер-

жави в права особи шляхом введення карантинних обмежень, суд 
зазначає, що для того, аби втручання було виправданим, необхідна 
наявність 3 чинників:

1)  якісний закон  — національне законодавство повинно бути 
чітким, передбачуваним і  належно доступним. Вимога ясності 
застосовується до  обсягу дискреційних повноважень, якими наді-
лені державні органи. Національне право має розумно ясно визна-
чати обсяг і спосіб реалізації відповідних повноважень, покладених 
на державні органи, аби гарантувати особам максимальний рівень 
захисту, яким вони наділені у  демократичному суспільстві відпо-
відно до принципу верховенства права;

2)  законна виправдана мета  — це встановлення конкрет-
них, вимірних, досяжних, реалістичних та часоспрямованих цілей 
на зміну та покращення ситуації в майбутньому;

3) суспільна необхідність — відповідність відношення балансів 
прав однієї людини з балансом прав всієї нації на здорове існування 
та безпечне середовище. 

Вони, згідно з рекомендаціями ООН “Human rights at the time of 
COVID-19 — a Guidance Note”, мають бути пропорційними, необхід-
ними та недискримінаційними [2]. Але чи законно вони впроваджені 
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у нашій країні, незважаючи на головну мету карантину — забезпе-
чення права на життя людині?

Зазначимо, що, згідно зі ст. 64 Конституції України та положеннями 
Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», встанов-
лення режиму надзвичайного стану дало б змогу не тільки у конститу-
ційний спосіб обмежувати відповідні фундаментальні права людини, 
але  й  вжити низку інших ефективних заходів з  метою запобігання 
поширенню COVID-19 в  Україні. Натомість реально запроваджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. на тери-
торії України режим надзвичайної ситуації, згідно з Кодексом цивіль-
ного захисту України від 02.10.2012 р., може передбачати не обмеження 
прав людини (тим більше конституційних), а лише скоординовані дії 
суб’єктів забезпечення цивільного захисту з припинення даної медико-
біологічної надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків [3]. У зв’язку 
із  цим також дискусійною постає правомірність встановлення міс-
цевими органами влади власних (прямо не передбачених законом чи 
рішенням уряду) обмежень конституційних прав людини, наприклад, 
заборони відвідування громадянами кладовищ і місць окремих похо-
вань, що обмежує свободу їх пересування.

З іншого боку, конституційні права людини можуть суттєво 
обмежуватись відповідними заходами запобігання поширенню 
COVID-19 не  лише в  рамках надзвичайного чи воєнного стану. 
Так, формулювання окремих конституційних прав людини допус-
кає додаткові випадки їх обмеження, як-от встановлення законом 
обмежень свободи пересування. В  Інструментарії Ради Європи 
від 07.04.2020 р. також наголошується, що відступ від прав людини, 
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основополож-
них свобод, не  обов’язково потребує офіційного введення загаль-
нонаціонального надзвичайного стану, але  такі дії держави мають 
відповідати закону та  не суперечити Конституції  [4]. Саме тому 
вважаємо, що з позиції дотримання конституційних прав людини 
обмежувальні заходи в  рамках запобігання поширенню COVID-
19 насамперед мають закріплюватись на  законодавчому рівні. Як 
слушно зазначено в  Інструментарії Ради Європи від  07.04.2020  р., 
органи виконавчої влади повинні мати можливість діяти швидко 
та  ефективно для  протидії COVID-19, але  всі відступи від  прав 
людини з метою захисту від свавілля мають бути законними, обґрун-
тованими, пропорційними та тимчасовими [4]. 
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З огляду на це є підстави розглядати як неконституційне обме-
ження свободи пересування запроваджену постановою Кабінету 
Міністрів України №  211 від  11.03.2020  р. заборону переміщення 
групою осіб у кількості більше двох, перебування малолітніх в гро-
мадських місцях без супроводу (до речі, перелік супроводжуючих 
осіб чітко не визначається, зокрема «родичі дитини»), відвідування 
парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, 
спортивних та дитячих майданчиків [1]. 

При цьому, наприклад, Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини, обґрунтовано наголошуючи на конституційності окре-
мих обмежень свободи пересування хворих на інфекційні хвороби та їх 
контактних осіб Законом України «Про захист населення від  інфек-
ційних хвороб», взагалі залишає поза увагою питання конституцій-
ності більш змістовних обмежень рішенням уряду свободи пересу-
вання широкого кола осіб. Так чи інакше потребують більшої правової 
визначеності та співвідношення використовувані у різних вищеозначе-
них урядових заборонах терміни «відвідування» і «перебування», що 
дозволило б уникнути довільного тлумачення встановлених заборон 
(наприклад, чи був транзитний прохід через парк його забороненим 
відвідуванням або незабороненим перебуванням у ньому). 

Суперечливим було й  встановлення винятків з  окремих наве-
дених обмежень свободи пересування для  випадків «службової 
необхідності» (втім, як і  для  випадків «вигулу домашніх тварин») 
без  належної законодавчої конкретизації кола суб’єктів, підстав 
«службової необхідності», форм її підтвердження тощо.

Визнає відсутність «епідеміологічного підґрунтя» у  багатьох 
застосовуваних заходів і  головний державний санітарний лікар 
України. Як наслідок в  умовах правової невизначеності та  нена-
лежної обґрунтованості усіх запроваджених обмежень, слабкої 
роз’яснювальної роботи та  суто вибіркового притягнення поруш-
ників до  відповідальності у  більшості регіонів мали місце непоо-
динокі випадки недотримання громадянами таких обмежень сво-
боди їх пересування. Одним із основних обмежень конституційного 
права на  свободу пересування в  умовах запобігання поширенню 
в  Україні COVID-19 є урядова заборона «перебування в  громад-
ських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіратора або захисної маски, у  тому числі виготовлених само-
стійно». Протиепідемічне значення даного обмеження нівелюється 
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й  дозволом використання вкрай малоефективних виготовлених 
самостійно (без вимоги дотримання будь-яких технічних умов) 
засобів індивідуального захисту, що у підсумку дає змогу говорити 
не лише про неконституційність, але й про безпідставність розгля-
нутого обмеження свободи пересування. 

Натомість як приклад загалом правомірного обмеження кон-
ституційного права людини на свободу пересування потрібно вка-
зати передбачену ст. 29, 31 Закону України «Про захист населення 
від  інфекційних хвороб» обов’язкову самоізоляцію відповідних 
осіб (зобов’язання постійно перебувати у  визначеному самою осо-
бою місці)  [5]. Дане обмеження відповідає інтересам охорони гро-
мадського здоров’я й безпосередньо встановлене Законом, хоча під-
стави та порядок його застосування конкретизовані в рішенні уряду 
про встановлення карантину. 

Також варто звернути увагу на встановлену не Законом, а поста-
новою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. заборону 
«перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, під-
тверджують громадянство чи її спеціальний статус» [1]. Перш за все 
недостатньо конкретне та юридично вивірене формулювання даної 
заборони підвищує ризики порушення прав людини. 

За територіальним критерієм із забороною перебування без доку-
ментів «на вулицях» (але чомусь не  у  парках, скверах, відповідних 
приміщеннях, транспорті, інших громадських місцях) дещо не узго-
джується передбачена цим же рішенням уряду вибіркова перевірка 
документів вже «на вулицях, в  парках, інших громадських місцях». 
У  той же час заборона перебування «на вулицях» без  документів 
необґрунтовано включена саме до  переліку запроваджених урядом 
заходів запобігання поширенню COVID-19, внаслідок чого недотри-
мання даної заборони саме по  собі (тобто за  відсутності порушень 
реальних протиепідемічних заходів) вже є достатньою підставою 
для застосування доволі суттєвої адміністративної відповідальності. 
Також постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. 
передбачено здійснення зазначеної вибіркової перевірки документів, 
що посвідчують особу, яке покладається не тільки на співробітників 
правоохоронних органів (Національної поліції та Національної гвар-
дії України), але й на «уповноважених органами місцевого самовря-
дування працівників». Вважаємо, що наділення урядом муніципаль-
ної влади такими повноваженнями не тільки не узгоджується з ч. 2 
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ст. 19 Конституції України, але й по суті допускає неоднозначне упо-
вноваження різними органами місцевого самоврядування будь-якої 
кількості осіб (без жодних вимог до  їхньої підготовки і  без  відпо-
відних соціально-правових гарантій) на  здійснення превентивного 
поліцейського заходу (перевірка документів з  можливістю подаль-
шого оформлення протоколу про адміністративне правопорушення). 
Встановлена ж вибірковість даної перевірки документів громадян 
фактично легалізує її безпідставне (не обмежене жодними умовами) 
здійснення, що в  цілому може істотно порушувати конституційні 
права людини на свободу, зокрема свободу пересування. 

Право на свободу та особисту недоторканність є істотним обмеж-
увальним заходом, встановленим постановою Кабінету Міністрів 
України №  211 від  11.03.2020  р. Обов’язкова госпіталізація відпо-
відних категорій осіб до  обсерваторів (ізоляторів), з  одного боку, 
виправдана метою запобігання поширенню COVID-19 і ґрунтується 
на  ст.  28 Закону України, що допускає примусове стаціонарне ліку-
вання осіб, хворих на особливо небезпечні інфекційні хвороби в разі 
їх відмови від госпіталізації. З іншого боку, ст. 29 Конституції України 
гарантує право людини на  свободу та  особисту недоторканність, 
складовою якого є можливість затримання особи тільки «за вмотиво-
ваним рішенням суду» [6]. За своєю суттю обов’язкова госпіталізація 
осіб до обсерваторів (ізоляторів) може розглядатись як затримання 
та  фізичне обмеження їхньої свободи (шляхом примусового утри-
мання особи в обсерваторі/ізоляторі із забороною його самовільного 
залишення та  зобов’язанням дотримуватись правил адміністрації). 
Саме тому щодо обов’язкової госпіталізації потрібно застосовувати 
вищевказану ст.  29 Конституції України (свобода та  особиста недо-
торканність), а не тільки її ст. 33 (свобода пересування), яка, напри-
клад, допускає встановлення законом зобов’язання самоізоляції. Тут 
варто звернути увагу і на п. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини і  основоположних свобод, який дозволяє позбавлення сво-
боди у разі законного (не вимагаючи рішення суду) затримання осіб 
для запобігання поширенню інфекційних захворювань [7].

Встановлена ж процедура позасудового обмеження свободи людини 
шляхом її обов’язкової госпіталізації має дискримінаційний харак-
тер, стосуючись наперед визначеного кола осіб, щодо частини яких 
(наприклад, осіб, які перетинають державний кордон або в’їжджають 
з тимчасово окупованих територій) взагалі не вимагається наявності 
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обґрунтованих медичних показань до госпіталізації. Відсутність судо-
вого контролю за подібним обмеженням конституційних прав людини 
не  дає змоги виключити й  випадки примусової госпіталізації особи 
без  належного підтвердження наявності підстав для  цього (напри-
клад, фіксація двократного порушення умов самоізоляції, надання 
направлення лікаря на  госпіталізацію тощо). Недосконалою вбача-
ється й норма щодо обов’язкової госпіталізації дітей віком до 12 років 
«разом з одним із батьків», оскільки обмеження свободи дитини авто-
матично, навіть без протиепідемічних показань, спричиняє обмеження 
свободи одного з її батьків; також залишаються невизначеними правові 
наслідки відмови батьків від такої їх власної госпіталізації. 

На дотриманні громадянських і політичних прав людини негатив-
ним чином позначаються недоліки юридичної техніки (зокрема тер-
мінології) правових актів щодо запобігання поширенню COVID-19, 
несвоєчасність встановлення та  оновлення профілактичних і  про-
тиепідемічних заходів (обов’язкова самоізоляція, обробка персо-
нальних даних без згоди особи тощо), відсутність або несвоєчасність 
закріплення порядку їх реалізації, значні прогалини та колізії у фор-
мулюванні таких заходів, що унеможливлюють їх точну та однома-
нітну реалізацію, а також недостатня правороз’яснювальна робота, 
відсутність усталеної та одноманітної судової практики щодо пору-
шень конституційних прав людини і правил карантину. 

Усунення вищенаведених недоліків обмежень та  гарантій реа-
лізації громадянських і  політичних прав людини в  умовах пан-
демії COVID-19 потребує пріоритетного розгорнутого врегулю-
вання у профільному Законі України «Про запобігання поширенню 
COVID-19 в Україні», положення якого найбільш доцільно всебічно 
та  послідовно реалізовувати в  рамках правового режиму надзви-
чайного стану.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Частиною першої ст.  52 Закону України «Про 
освіту» визначено коло учасників освітнього процесу. Так, встанов-
лено, що учасниками освітнього процесу є здобувачі освіти; педаго-
гічні, науково-педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів 
освіти; фізичні особи, які провадять освітню діяльність; інші особи, 
передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього про-
цесу у порядку, що встановлюється закладом освіти [1].

Права учасників освітнього процесу передбачені Конституцією 
України, згаданим вище Законом, зокрема ст. 53–55, а також низкою 
спеціалізованих законів, зокрема: «Про дошкільну освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та ін.

Постановою Кабінету Міністрів «Про запобігання поширенню 
на  території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №  211 від  11  березня 
2020 р. на всій території України було запроваджено карантин [2].

Ст.  29 Закону України «Про захист населення від  інфекційних 
хвороб» встановлено правові основи дії карантину, а  також осо-
бливості його впровадження. Зокрема, передбачається можливість 
встановлення тимчасових обмежень прав фізичних і  юридичних 
осіб. Ст. 32 Закону, у свою чергу, передбачено можливість встанов-
лення обмежувальних протиепідемічних заходів [3].
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Дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів 
України №  211 від  11  березня 2020  р., продовжено на  всій тери-
торії України згідно з постановами № 392 від 20.05.2020 р., № 500 
від  17.06.2020  р., №  641 від  22.07.2020  р., №  760 від  26.08.2020  р., 
№ 956 від 13.10.2020 р. Таким чином, карантинні обмеження, вста-
новлені згаданими вище постановами, діють на території України 
протягом тривалого часу та породжують низку правових питань, 
пов’язаних з  реалізацією прав громадян як учасників освітнього 
процесу.

Зокрема, за  запитом на  отримання публічної інформації 
Службою освітнього омбудсмена було надано інформацію про кате-
горії прав учасників освітнього процесу, які було порушено за час 
дії карантину або ж щодо яких виникали питання у заявників. Це 
стосувалось забезпечення у  нових реаліях прав насамперед здобу-
вачів освіти.

Так, відповідно до  ст.  53 Конституції України кожен має право 
на освіту [4], а відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про освіту» 
кожен має право на якісну та доступну освіту. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 
2020  р. було заборонено відвідування закладів освіти здобува-
чами освіти. Чинна постанова Кабінету Міністрів України «Про 
встановлення карантину та  запровадження посилених протие-
підемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» №  641 від  22  липня 2020  р. передбачає заборону 
відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, поза-
шкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, 
коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим 
випадком COVID-19 перебуває більш як 50 % здобувачів освіти 
та персоналу закладу освіти, а також рекомендацію щодо органі-
зації дистанційного і  змішаного навчання з  урахуванням епіде-
мічної ситуації [5]. 

Зважаючи на викладене вище, під сумнів було поставлено закон-
ність рішень щодо заборони та/або обмеження відвідування закла-
дів освіти здобувачами освіти, що могло б порушувати право особи 
на освіту та якісні освітні послуги.

Разом з  тим, за  ст.  3 Конституції України, людина, її життя 
і  здоров’я, честь і  гідність, недоторканність і  безпека визнаються 
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в Україні найвищою соціальною цінністю. Таким чином вбачається 
пріоритет життя та здоров’я громадян над усіма іншими правами. 

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про освіту» 
здобувачі освіти мають право на  безпечні та  нешкідливі умови 
навчання, утримання і праці. Також, згідно з ч. 1 ст. 9 цього Закону, 
дистанційне навчання є однією зі встановлених форм навчання.

З огляду на епідеміологічну ситуацію у країні, зважаючи на усі 
можливі ризики щодо здоров’я здобувачів освіти, а  також керую-
чись чинним законодавством, рішення про  запровадження каран-
тинних обмежень, що полягають у  забороні відвідування та/або 
організації дистанційного навчання, у  жодному випадку не  може 
вважатись порушенням прав здобувачів освіти, а  є вимушеними 
заходами з метою охорони здоров’я. З даних причин також виникли 
складнощі щодо реалізації деяких інших прав учасників освітнього 
процесу. Зокрема, йдеться про обмеження вільного доступу батьків 
здобувачів освіти до закладу освіти.

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що пандемія значно 
ускладнила життя усім громадянам та внесла свої зміни у звичний 
ритм буття кожного з нас. Разом з тим усім нам потрібно усвідомлю-
вати та критично аналізувати усі рішення та події з огляду на най-
вищу цінність — життя та здоров’я. Будь-які дії в такий період пови-
нні насамперед відповідати даному пріоритету. 

На нашу думку, у  такий важкий час у  жодному випадку 
не  потрібно забувати про  реалізацію власних прав, але  водночас 
потрібно сприймати ситуацію більш глобально та соціально відпо-
відально. 
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ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ПРИПИС 
СТОСОВНО КРИВДНИКА 
ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАХІД ПРОТИДІЇ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Проблема насильства в сім’ї, на жаль, була і зали-
шається в Україні актуальною. Більше 50 % населення країни потер-
пали від домашнього насильства впродовж свого життя. Причому 
30 % зазнавали насильства у дитячому віці. Крім того, у більшості 
випадків постраждалі від домашнього насильства не повідомляють 
про це правоохоронні органи. 

Обмежувальний припис стосовно кривдника  — один зі  спеці-
альних заходів, нещодавно впроваджених в  Україні задля проти-
дії домашньому насильству. Цей правовий інструмент спрямова-
ний на  убезпечення постраждалої особи. Обмежувальний припис 
стосовно кривдника  — встановлений у  судовому порядку захід 
тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на  особу, 
яка вчинила домашнє насильство, спрямований на  убезпечення 
постраждалої особи.

Законодавством визначено, що домашнім насильством є 
не тільки заподіяння фізичної шкоди, але й вчинення сексуального, 
психологічного або економічного насильства в  сім’ї чи в  межах 
місця проживання між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між  іншими особами, а  також погрози вчинення 
таких діянь.
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Обмежувальний припис видається судом за місцем проживання 
(перебування) постраждалої особи, але  якщо особа перебуває 
у закладі, що належить до загальних чи спеціалізованих служб під-
тримки постраждалих осіб, — за місцезнаходженням цього закладу, 
на  строк від  одного до  шести місяців та  може бути продовжений 
на такий самий термін.

Обмежувальний припис виноситься судом на підставі звернення 
заінтересованих осіб, а тому допускає значно ширше коло можливих 
обмежень прав кривдника і їх більш тривалі строки. Зокрема, згідно 
з ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству», заходами, які можуть бути застосовані до крив-
дника на  підставі обмежувального припису, є: заборона перебу-
вати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою 
особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності або особистою приватною влас-
ністю постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою 
дитиною; заборона наближатися на  визначену відстань до  місця 
проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць; забо-
рона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу; 
заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою 
особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто 
і через третіх осіб [1].

Варто зауважити, що обмежувальний припис може передбачати 
застосування одразу кількох зазначених заходів. Аналогічно до тер-
мінового заборонного припису обмежувальний припис не  може 
містити заходів, що обмежують право проживання чи перебування 
неповнолітнього кривдника у  місці свого постійного проживання 
(перебування).

Видача обмежувального припису здійснюється шляхом ухва-
лення рішення суду у  порядку окремого провадження, тому 
для  даних цілей розділ  IV Цивільного процесуального кодексу 
України (далі  — ЦПК України) доповнено новою главою  13. Крім 
того, видача обмежувального припису у  порядку окремого прова-
дження ґрунтується на положенні, що це провадження призначене 
для створення умов для здійснення особою особистих немайнових 
чи майнових прав (ч. 7 ст. 19 ЦПК України) [2].

Одним з  найбільш складних питань для  практичного засто-
сування положень про  обмежувальний припис є сфера його 
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застосування та  співвідношення з  іншими подібними інститу-
тами. Одночасно із  Законом України «Про запобігання та  проти-
дію домашньому  насильству» було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до  Кримінального та  Кримінального процесуаль-
ного кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» [3].

Основною причиною відмов у  задоволенні заяв про  видачу 
обмежувальних приписів стала відсутність доказів: як самих фак-
тів вчинення домашнього насильства, так і їх вчинення заінтересо-
ваними особами. 

Як приклад можна навести такий випадок із  судової прак-
тики: рішенням Жовківського районного суду Львівської області 
від  12.12.2018  р. у  справі  №  444/3602/18 відмовлено у  задоволенні 
заяви літньої жінки про  видачу обмежувального припису, в  якій 
вона просила суд заборонити її сину та невістці перебувати з нею 
в  місці спільного проживання строком на  шість місяців. У  своїй 
заяві постраждала писала про  численні факти побиття з  боку її 
родичів та посилалася на висновки експертизи щодо ступеня тяж-
кості її тілесних ушкоджень, долучала письмові попередження заін-
тересованих осіб з  боку поліції щодо недопустимості вчинення 
ними насильства в сім’ї.

Утім, для  суду першої інстанції цих письмових доказів чомусь 
виявилося замало. Так, у  своєму рішенні суд зазначив, що «заяв-
ницею не доведено жодними доказами, що тілесні ушкодження, які 
виявлені у неї, вчинені саме заінтересованими особами. Суд не при-
йняв до  уваги звернення заявниці в  поліцію із  заявами про  вчи-
нення домашнього насильства даними особами, оскільки суду 
не  надано постанов про  притягнення останніх до  адміністратив-
ної відповідальності за  ст.  173-2 Кодексу України про  адміністра-
тивні правопорушення. Крім того, суд врахував, що син заявниці є 
власником 1/3 частини житлового будинку, в якому вони прожива-
ють усі разом, та дійшов висновку, що видача обмежувального при-
пису в будь-якому випадку буде обмежувати право заінтересованої 
особи на користування спільними із заявником приміщеннями, які 
належать йому, у тому числі, на праві спільної власності» [4].

Враховуючи вищевикладене, обмежувальний припис стосовно 
кривдника як спеціальний захід протидії домашньому насильству є 
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відносно новим заходом, нещодавно впровадженим в Україні задля 
протидії домашньому насильству. Тому судова практика у цій кате-
горії справ ще формується. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СУДІ 
ЩОДО КУПІВЛІ ТОВАРІВ 
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ «ІНТЕРНЕТ»

Побудова в  Україні соціально-орієнтованої еко-
номіки виводить на перший план фігуру людини, тому забезпечен-
ня її прав стає основоположною цінністю в  суспільстві. У  зв’язку 
із  цим підвищеної актуальності набувають питання захисту прав 
споживачів товарів, робіт, послуг. Захист прав споживачів традицій-
но вважають цивільно-правовим інститутом [1]. Так, рівень спожи-
вання товарів і послуг — це показник якості життя населення, який 
включає повну вартість споживаних матеріальних благ та  послуг 
(платних, пільгових і безкоштовних), одержаних населенням за ра-
хунок доходів від праці, від власності, підприємницьких доходів, со-
ціальних трансфертів і т.п. [2]. 

У сучасному світі велика частина покупок відбувається вірту-
ально. Споживач заощаджує дорогоцінний час за рахунок того, що 
робить замовлення, не виходячи із дому. 

Головним завданням нашої держави є визначення механізмів 
захисту прав споживачів та  основ реалізації державної політики 
у сфері захисту їхніх прав. Основним нормативно-правовим актом, 
який регулює відносини між  споживачами та  продавцями (вироб-
никами) продукції, а також передбачає механізм захисту прав спо-
живачів є Закон України «Про захист прав споживачів». У  ньому 
закріплено, що саме держава забезпечує споживачам захист їхніх 
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прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань 
і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час 
придбання та  використання продукції відповідно до  їхніх потреб, 
і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними 
способами в  обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній 
для підтримання здоров’я і життєдіяльності [3].

Відносини, що виникають між продавцем та покупцем в мережі 
«Інтернет» не  відрізняються від  традиційних правил купівлі-про-
дажу і  регулюються, зокрема, положеннями Цивільного кодексу 
України, Закону України «Про захист прав споживачів» та закріплені 
в Правилах продажу товарів на замовлення та поза торговельними 
або офісними приміщеннями, затверджених наказом Мінекономіки 
№ 103 від 19.04.2007 р. [4], а також в Законі України «Про електро-
нну комерцію».

Закон України «Про захист прав споживачів» поширюється 
на  всіх споживачів, які знаходяться на  території України, під  час 
придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) 
для  задоволення власних побутових потреб. Відповідно до  його 
положень споживач має право вимагати від продавця (виробника, 
виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, 
наданої послуги) відповідала вимогам нормативних документів, 
умовам договору, а також інформації про товари (роботи, послуги), 
яку надає продавець (виробник, виконавець). Придбаний товар 
(робота, послуга) повинен бути якісний і  безпечний для  життя 
і здоров’я кожної людини [5].

Нині придбання товарів, робіт і послуг через мережу «Інтернет» 
набуває дедалі більшої популярності. Така тенденція зумовлена 
насамперед концентрацією пропозицій товарів певної катего-
рії на  одному сайті, в  одному каталозі або віртуальному магазині 
з  можливістю порівняння, пошуку прийнятної ціни, змістовного 
вивчення споживчої якості тих чи інших груп товарів. А наявність 
відгуків споживачів, які вже придбали бажаний товар, дає змогу 
мінімізувати небажані витрати та  уникнути розчарування внаслі-
док невдалої покупки.

Права споживача при  купівлі товару через інтернет-магазин 
регулюються ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів». 
Закон визначає обсяг інформації, який обов’язково має бути дове-
дений споживачеві до моменту замовлення товару.
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Так, у  цивільній справі №  202/2387/18 позивачем на  торговому 
інтернет- майданчику було придбано сукню, яка виявилась від-
мінною від зображення на сайті. Приватне підприємство, яке здій-
снює діяльність із продажу одягу та, власне, розмістило оголошення, 
посилаючись на відсутність виробничого браку, відмовило у задово-
ленні претензії покупця. Так, позивач для обґрунтування звернення 
протягом 14-денного строку з претензією надала до суду фотокопії 
листів (претензій) на сайті маркету одягу, у яких було зазначено, що 
у зв’язку з відсутністю інформації про місцезнаходження продавця 
вона позбавлена можливості надіслати товар поштою. Відповідно 
до  практики Верховного Суду України (постанова Пленуму №  5 
від 12.04.96 р), згідно з якою право на обмін товару належної якості 
включає випадки невідповідності товару за  формою, габаритами, 
фасоном, кольором, розміром тощо, а  також відповідно до  ст.  12 
Закону України «Про захист прав споживачів» судом було стягнено 
вартість сукні, а також витрати за поштові послуги, розмір комісій-
ної винагороди за оплату в терміналі та неустойку за прострочення 
повернення грошей [6].

Судова практика також не  позбавлена справ про  шахрайство 
інтернет-продавців. Так, позивачем було здійснено придбання тех-
ніки в  онлайн-магазині, кошти сплачено на  картковий рахунок 
фізичної особи — підприємця, однак після оплати зв’язок із продав-
цем зник, а  товар, очевидно, не  був отриманий. Важливо наголо-
сити, що першим кроком позивача було подання заяви до  поліції, 
і вже з витягом із ЄРДР він звернувся до суду. Доказування у таких 
справах не є надто обтяжливим, позивачем на обґрунтування своїх 
вимог було надано тільки виписку з карткового рахунку та зазначе-
ний витяг (справа № 161/13765/17).

Отже, покупці у  сфері електронної комерції належним чином 
захищені законодавством про  захист прав споживачів. Питанням, 
до якого споживачі мають підійти обачно, є вибір добросовісного 
продавця із гарною репутацією, оскільки воно не належить до сфери 
права.

У підсумку можна зазначити, що споживачам перед укладенням 
договору купівлі-продажу товару або отриманням послуги в мережі 
«Інтернет» варто ознайомитись із чинним законодавством України, 
яке регулює права споживачів. Адже через недооцінення ризиків 
втрати власних коштів або отримання неякісного товару покупці 
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нехтують знаннями нормативної бази, що ускладнює у подальшому 
дієвий та ефективний захист прав споживачів у суді щодо купівлі 
товарів через мережу «Інтернет».
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ

У вітчизняній судовій практиці часто виника-
ють спори саме щодо спадкових прав. Учасники спадкових відносин 
обирають різні способи захисту своїх прав. Найефективнішим спо-
собом захисту спадкових прав спадкоємцями за законом четвертої 
та п’ятої черги є визнання права (встановлення факту споріднення, 
родинних відносин, перебування на  утриманні). Способом захис-
ту спадкових прав є і зміна правовідношення, яка може відбуватися 
шляхом заміни суб’єкта правовідношення при усуненні від спадку-
вання негідних спадкоємців.

Загалом принцип свободи заповіту дає змогу будь-якому дієздат-
ному громадянину, що усвідомлює свої дії і розуміє їх значення, у будь-
який час реалізувати такий елемент своєї цивільної правоздатності, як 
право складання заповіту і призначити своїм правонаступником будь-
яку фізичну або юридичну особу, незалежно від наявності або відсут-
ності родинних або сімейних зв’язків. Свобода заповіту має і  певні 
негативні риси. У  спадкодавця можуть бути близькі родичі, члени 
сім’ї, для яких він був, наприклад, єдиним годувальником. Такі особи, 
при позбавленні їх спадщини залишаються без засобів до існування.

Ще в  римському праві заповіти, де найближчі родичі усува-
лися від спадкування, визнавалися такими, що порушують природні 
родинні обов’язки, складені не зовсім у здоровому глузді, отже, не мали 
сили. Так, в Дигестах Юстиніана (Титул II «Про призначення спадко-
ємцями і  позбавлення спадщини дітей і  Постум») Гай зазначав, що 
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головне правило, яке необхідно враховувати при  складанні заповіту, 
щоб не  були позбавлені спадщини діти, оскільки, якщо знаходиться 
під  владою батька син обійдений, заповіт вважається недійсним [1, 
54]. Аналогічне судження належить і Папініану (Титул III «Про проти-
правне, скасованому і недійсному заповіті»). Він зазначає, що про запо-
віт кажуть, що він зроблений не по праву або він мізерно, якщо буде 
обійдений син, який перебуває під владою батька [1, 56]. Для того щоб 
заповіт не міг бути спаплюжений, кожному з найближчих родичів має 
бути залишено porto debita — частку, яка становить не менше ¼ того, 
що вони могли отримати при спадкуванні за законом [2, 226].

У сучасній доктрині спадкового права осіб, що мають право 
на  частину спадщини, незалежно від  змісту заповіту, прийнято 
називати обов’язковими спадкоємцями. Право на  отримання 
обов’язкової частки спадщини обумовлено наявністю низки обста-
вини. Спадкоємець за законом, який претендує на обов’язкову частку 
у  спадщині, повинен довести: а)  наявність передбаченого в  законі 
ступеня споріднення з  померлою або факт зареєстрованих шлюб-
них відносин; б) свою непрацездатність на день відкриття спадщини. 
Інститут обов’язкової частки спадщини виступає своєрідним комп-
ромісом між такими принципами спадкового права, як свобода запо-
віту і принцип забезпечення найближчих до спадкодавця непрацез-
датних осіб. Оптимальне співвідношення цих двох начал досягається 
шляхом: а) встановлення в законі вичерпного переліку осіб, які мають 
право на  обов’язкову частку спадщини; б)  визначення розміру цієї 
частини; в)  наявністю обставин, які можуть послужити підставою 
для зменшення розміру обов’язкової частки або позбавлення права 
на  неї взагалі. Ці умови повинні запобігти перетворенню правової 
норми із соціальної за характером на засіб безпідставного збагачення 
за рахунок майна померлої особи, а також у якійсь мірі враховувати 
і ставлення заповідача до такої особи [4, 413].

Право на  обов’язкову частку спадщини не  залежить не  тільки 
від волі заповідача, а й від згоди інших спадкоємців, і не пов’язане 
умовою спільного проживання зі спадкодавцем або веденням з ним 
спільного господарства. Умовою отримання обов’язкової частини 
не  є і  нужденність спадкоємця. Тобто, якщо особа, яка має право 
на обов’язкову частку спадщини, матеріально забезпечена, отримує 
пенсію, що дає змогу задовольняти всі необхідні потреби (і не тільки 
елементарні), має солідний рахунок в банківській установі, володіє 
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нерухомістю і не потребує матеріальної допомоги, все це не позбав-
ляє спадкоємця права на обов’язкову частку спадщини.

Чинне законодавство дозволяє особі звернутися до суду за захистом 
порушеного права. Безумовно, звернення до суду не сприяє збереженню 
таємниці заповіту, але ця таємниця після смерті заповідача в будь-якому 
випадку буде розголошена, оскільки спадкоємці за законом, які мають 
право на обов’язкову частку спадщини, будуть його оскаржувати в судо-
вому порядку. Правова охорона  — за  своїм змістом поняття значно 
ширше, ніж захист, оскільки містить в собі і засоби, спрямовані на попе-
редження вчинення потенційного порушення права.

Отже, сучасна ідеологія спадкового права базується на  ідеоло-
гії якісно нової історичної формації, на новому розумінні економічних, 
культурних і  духовних цінностей, співвідношенні обов’язків держави, 
суспільства і  приватної особи як суб’єкта спадкових правовідносин, 
що зумовлює принципові зміни доктринального ставлення до  окре-
мих традиційних положень спадкового права [4, 420]. Однак, на думку 
багатьох науковців, у спадковому законодавстві містяться певні прога-
лини, які перешкоджають якісному вирішенню спадкових спорів у судах. 
Найчастіше учасники спадкових відносин обирають такі способи 
захисту своїх спадкових прав, як визнання права (встановлення факту 
споріднення, родинних відносин, перебування на утриманні), зміна пра-
вовідношення, яка може відбуватися шляхом заміни суб’єкта правовід-
ношення при усуненні від спадкування негідних спадкоємців, тощо.
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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО НАСЛІДКІВ 
ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ 
ПІД ВПЛИВОМ ПОМИЛКИ ТА ОБМАНУ

В Україні наразі існує безліч досліджень щодо пи-
тань недійсності правочинів. Утім, це не дало змоги науковцям досяг-
ти єдиної думки у цивілістичній доктрині щодо правової класифіка-
ції вад волі та волевиявлення при укладанні правочинів. Спори щодо 
договорів із  елементами характерної невідповідності волевиявлен-
ню однієї зі сторін нерідко вирішуються у судовому порядку. Судова 
практика із вказаної проблематики є різнорідною. Тому як науковці, 
так і юристи-практики мають звертати увагу саме на правові позиції 
Верховного Суду України (далі — ВСУ) щодо зазначених питань. 

Так, помилка  — це неправильне сприйняття особою фактичних 
обставин правочину, що вплинуло на  її волевиявлення, за  відсут-
ності якого можна було б вважати, що правочин не був би вчинений. 
Неправильне сприйняття може бути викликане найрізноманітнішими 
обставинами. Причини помилки правового значення не мають [1].

Обман — це певні винні, навмисні дії сторони, яка намагається 
запевнити іншу сторону про такі властивості й наслідки правочину, 
які насправді наступити не можуть [2].

Саме так ВСУ тлумачить ці елементи вад волі та волевиявлення 
у своїх постановах. Також до елементів вад волі та волевиявлення 
можна віднести насильство, зловмисну домовленість представника 
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однієї сторони з  іншою, вплив тяжкої обставини, що вчиняються 
дієздатною фізичною особою, яка у  момент вчинення такого пра-
вочину не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керу-
вати ними [3].

Характерна риса зазначених недійсних правочинів, згідно 
із  поняттями, що наводить ВСУ, та  згідно із  Цивільним кодексом 
України (далі — ЦК України), — невідповідність волевиявлення (яке 
має повністю відповідати вимогам закону) справжньої волі особи, 
якої немає, або вона склалася поза дійсним бажанням особи укласти 
правочин.

Згідно з ч. 1 ст. 229 ЦК України, якщо особа, яка вчинила право-
чин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий 
правочин може бути визнаний судом недійсним. Проте ВСУ уточ-
нює, що істотне значення має помилка не  щодо будь-яких власти-
востей та якостей речі, а саме таких, які значно знижують її цінність 
або можливість використання за  цільовим призначенням. Особа 
на підтвердження своїх вимог про визнання правочину недійсним 
повинна довести, що така помилка дійсно мала місце саме на момент 
вчинення правочину, а також що вона має істотне значення. 

Зупинимося на  помилках в  особі контрагента. Така помилка має 
місце, коли особу помилково приймають за іншу з таким самим пріз-
вищем, або у  випадку, коли особа повторно звертається в  установу 
для отримання бажаних послуг, а робітник, який був виконавцем таких 
послуг, вже не  працює в  установі. ВСУ має певні уточнення з  при-
воду такого виду помилки: «Неправильне уявлення про будь-які інші 
обставини, крім тих, які зазначені в  законі, не  може бути підставою 
для визнання правочину недійсним як такого, що вчинений під впли-
вом помилки. Це стосується і особи контрагента (навіть у тому випадку, 
коли особа контрагента має істотне для правочину значення)».

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін право-
чину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають 
істотне значення, такий правочин визнається судом недійсним. Якщо 
було навмисне введення особи в оману відносно дійсних умов право-
чину, в результаті чого сторона укладає невигідний для себе договір, 
такі недійсні правочини іменуються вчиненими під впливом обману. 
Обман при  укладенні правочинів може виявлятися у  двох формах: 
пасивній та активній. Пасивна являє собою ті ситуації, коли істотні, 
важливі факти та умови правочину замовчуються. В активній формі 
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обману використовуються неправдиві факти про  правочин, запере-
чуються недоліки, застосовуються перебільшення. 

Важливо, що ВСУ чітко встановлює важливі ознаки обману. 
Тобто, на  відміну від  помилки, ознакою обману є умисел у  діях 
однієї зі  сторін правочину. Отже, стороні, яка діяла під  впливом 
обману, необхідно довести: по-перше, обставини, які не  відповіда-
ють дійсності, але  які є істотними для  вчиненого нею правочину; 
по-друге, що їх наявність не відповідає її волі перебувати у відноси-
нах, породжених правочином; по-третє, що невідповідність обста-
вин дійсності викликана умисними діями другої сторони право-
чину. Обман щодо мотивів правочину не має істотного значення [4].

Аналіз постанов ВСУ надав нам підґрунтя для  ствердження 
про  те, що довести сам факт укладення правочину від  впливом 
помилки або обману дуже складно. ВСУ, аналізуючи рішення попе-
редніх інстанцій та спираючись на зауваження Європейського суду 
з прав людини про те, що у рішеннях судів та інших органів із вирі-
шення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, 
на  яких вони ґрунтуються, часто посилається на  різні джерела 
права, а тому всебічно і справедливо виносить рішення. Виходячи 
з  цього, часто касаційна інстанція може погоджуватися з  попе-
редніми інстанціями і  не задовольняти скаргу через брак доказів 
щодо помилки, яка мала місце саме в момент вчинення правочину 
і мала істотне значення; або щодо обману, що мав навмисний харак-
тер та  спотворював важливі обставини правочину, які вплинули 
на волевиявлення особи.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ 
В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Застосування технічних засобів у  сфері цивіль-
ного судочинства наразі відіграє важливу роль. Цивільним проце-
суальним кодексом України (далі — ЦПК України) передбачається 
можливість проведення судового розгляду справи в  режимі віде-
оконференції. Актуальність цієї теми зумовлена вдосконаленням 
технічних засобів у  судовій сфері, що дає можливість проведення 
дистанційного засідання, а  також реальним становищем, спричи-
неним поширенням коронавірусного захворювання (COVID-19). 
Вітчизняні суди практикують розгляд справ в  режимі відеоконфе-
ренції. 

Відповідно до  національного законодавства, суд за  влас-
ною ініціативою або за  клопотанням сторони чи іншого учас-
ника цивільного процесу може постановити ухвалу про їх участь 
у судовому засіданні в режимі відеоконференції [1]. На підставі 
рішення суду учасникам судового процесу забезпечується мож-
ливість брати участь у  судовому засіданні в  режимі відеокон-
ференції у  порядку, встановленому процесуальним законом. 
Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції поклада-
ється на суд, який отримав судове рішення щодо відеоконферен-
ції, незалежно від  спеціалізації та  інстанції суду, який прийняв 
таке рішення [2]. 
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Судове засідання відбувається за  допомогою комплексу техніч-
них засобів та програмного забезпечення “EasyCon”, що забезпечує 
проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку [3].

Наразі під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з  метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засі-
данні в  режимі відеоконференції поза межами приміщення суду 
з  використанням власних технічних засобів. Фактично адвокати, 
представники сторін та  інші учасники судового процесу можуть 
брати участь у засіданні із власного комп’ютера чи телефону. 

Розглянемо докладніше особливості участі в судовому засіданні 
поза приміщенням суду. Так, для  участі у  відеоконференції учас-
ник справи має попередньо зареєструватися за допомогою єдиного 
цифрового підпису в системі програмного забезпечення “EasyCon” 
і подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконфе-
ренції за межами приміщення суду не пізніше ніж за 5 днів до судо-
вого засідання; учасник зобов’язаний зайти та авторизуватися у сис-
темі за 10 хвилин до початку, активувати технічні засоби (мікрофон, 
навушники та  камеру), перевірити їх працездатність шляхом тес-
тування за допомогою системи й очікувати запрошення секретаря 
до участі в судовому засіданні.

Підтвердження особи учасника справи здійснюється із  засто-
суванням електронного підпису, а  якщо особа не  має такого під-
пису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний дер-
жавний демографічний реєстр та  документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний ста-
тус» або Державною судовою адміністрацією України [4]. Система 
не  дає можливості участі в  судовому засіданні у  режимі відеокон-
ференції неавторизованим учасникам. Відеозв’язок встановлюється 
судом виключно із  учасником процесу, ідентифікація якого здій-
снена за допомогою його власного електронного цифрового підпису 
та оглянутого судом оригіналу документа, що посвідчує особу.

Перебіг судового засідання в  режимі відеоконференції не  від-
різняється судовим процесом від  звичайного судового засі-
дання. На  процедуру проведення судового засідання поширю-
ються загальні норми чинного процесуального законодавства щодо 
порядку ведення судового засідання, в тому числі щодо процесуаль-
них прав та обов’язків учасників процесу і присутніх. 
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Відповідно до ЦПК України учасники справи мають право брати 
участь у  судовому засіданні в  режимі відеоконференції поза меж-
ами приміщення суду. Варто зауважити, що суддя під час судового 
засідання має перебувати у приміщенні суду. Також потрібно враху-
вати таку особливість: свідки, перекладач, спеціаліст, експерт беруть 
участь в  судовому засіданні в  режимі відеоконференції виключно 
в  приміщенні суду. Хід і  результати процесуальних дій, проведе-
них у режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає 
справу, за допомогою технічних засобів відеозапису. Секретар судо-
вого засідання здійснює фіксацію з  моменту оголошення голову-
ючим суддею про  початок її проведення. Для  здійснення якісного 
запису всі учасники судового засідання повинні висловлюватися 
голосно і  виразно, також особливою умовою є ввімкнена відеока-
мера у кожного учасника. У разі необхідності секретар звертається 
до  головуючого судді з  проханням звернутися до  учасників відео-
конференції говорити голосніше або змінити місце власного розта-
шування у  разі нечіткого зображення. Ризики технічних проблем 
та переривання зв’язку несе учасник справи, який подав відповідну 
заяву [4].

При порушенні порядку в  судовому засіданні, створенні штуч-
них перешкод технічного характеру для фіксації судового засідання 
головуючий суддя має право вирішити питання про  припинення 
відеоконференції.

Отже, відеоконференція є одним з найбільш необхідних та про-
гресивних нововведень у цивільному процесі України. Використання 
технічних засобів та інформаційних технологій, в тому числі відео-
конференцій, дає змогу підвищити результативність та якість здій-
снення судового розгляду, незважаючи на  надзвичайні ситуації. 
Наразі застосування розгляду справ за допомогою інформаційних 
технологій дає змогу забезпечити безпеку учасників судового про-
цесу, що унеможливлює розповсюдження коронавірусної хвороби 
(COVID-19) під час судового засідання.

Таким чином, проаналізувавши різні джерела із  зазначеного 
питання, варто вказати на такі загальні особливості судового засі-
дання в режимі відеоконференції: сторони судового засідання мають 
право брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції 
поза межами приміщення суду; особи, які беруть участь у судовому 
засіданні, мають в  обов’язковому порядку підтверджувати свою 
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участь за  допомогою власного електронного цифрового підпису; 
всі учасники судового засідання повинні мати відповідне технічне 
забезпечення, як-от: мікрофон, навушники, камеру; під  час судо-
вого засідання камера має бути ввімкнена в обов’язковому порядку; 
суддя має проводити судове засідання виключно у приміщенні суду; 
відповідно до ЦПК України свідки, перекладач, спеціаліст, експерт 
беруть участь у судовому розгляді справи виключно у приміщенні 
суду. Якщо виникають проблеми зі  зв’язком чи наявні проблеми 
з несправністю техніки під час судового засідання, що відбувається 
поза межами суду, відповідальність несе сам учасник судового засі-
дання.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ 
У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА ОСОБИ 
НА ПОВАГУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ 
ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ЯКЕ ПОРУШЕНЕ 
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ «ІНТЕРНЕТ»

Право на  повагу честі та  гідності, на  недотор-
канність ділової репутації — це той перелік невід’ємних, чи не най-
важливіших особистих немайнових прав фізичної особи, який пе-
редбачений Конституцією України [1]. Держава на рівні найвищого 
закону гарантує особі захист майнових та немайнових прав, але те, 
що ці права дійсно порушені, потребує доказування. 

Із поширенням Інтернету та  використанням соціальних мереж 
право особи на повагу честі, гідності та ділової репутації система-
тично порушується. Суспільство часом зловживає правом на  сво-
боду слова та  висловлення власної думки, що спричиняє прини-
ження честі та  гідності осіб, які отримують негативні коментарі 
на своїх сторінках, або поширення текстів, які містять недостовірну 
інформацію, у загальнодоступних групах у соціальних мережах або 
на сторінках ЗМІ в Інтернеті. 

Фіксацією порушень немайнових прав і доказами у таких випад-
ках можуть бути: роздруківка вебсторінки, скріншот або безпо-
середньо вебсторінка як електронний доказ, який повинен бути 
засвідчений електронним цифровим підписом; залучення експерта 
у  сфері телекомунікаційних систем, який міг би надати висновок 
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щодо достовірності наданих доказів; п. 7 ст. 85 ЦПК України визна-
чає можливість безпосереднього огляду судом доказів за місцем їх 
знаходження [2]. 

Суд, маючи технічну можливість доступу до мережі «Інтернет», 
може переглянути відповідну інформацію, розміщену на  вебсто-
рінці. За  результатами такого дослідження суд складає протокол. 
Задля уникнення видалення із вебсторінки недостовірної інформа-
ції позивач повинен разом із позовом надати клопотання про забез-
печення доказів.

Відповідно до  ст.  12 постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі 
фізичної особи, а  також ділової репутації фізичної та  юридич-
ної особи» належним відповідачем у разі поширення оспорюваної 
інформації в  мережі «Інтернет» є автор відповідного інформацій-
ного матеріалу та  власник вебсайту, особи яких позивач повинен 
встановити та  зазначити у  позовній заяві. Якщо автор поширеної 
інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (міс-
цезнаходження) неможливо встановити, коли інформація є анонім-
ною, а доступ до сайту — вільним, належним відповідачем є власник 
вебсайту, на  якому розміщено зазначений інформаційний мате-
ріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови 
для поширення недостовірної інформації [3].

Законодавство виділяє перелік вимог щодо допустимості дока-
зів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації особи: 
вимогою допустимості доказу у судовому процесі, як показує судова 
практика у контексті захисту честі, гідності та ділової репутації, є 
«доступність в  розумінні» [5]; як доказ потрібно розглядати мож-
ливість ідентифікації його автора, що може здійснюватися за допо-
могою електронного цифрового підпису, можливість, яку можна 
здійснити тільки в  разі встановлення достовірності електронного 
цифрового підпису; підставою для допуску є дотримання умов, що 
гарантують цілісність документа і  залежать від  особливості ство-
рення, зберігання, передачі телекомунікаційними каналами зв’язку 
електронного документа [6, 154].

Отже, виходячи з  вищезазначеного, процедура доказування 
у цивільних справах щодо захисту права особи на повагу честі, гід-
ності та ділової репутації є досить складною, і не завжди суди можуть 
винести рішення, яке задовільнило  б позивача. Законодавство 
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України на  сьогодні потребує вдосконалення, особливо в  частині 
використання електронних доказів, тому що світ розвивається, 
новітні технології та їх використання потребують абсолютно нового 
контролю з боку держави. 
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СВІДКИ ЯК УЧАСНИКИ 
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Актуальність обраної тематики полягає у  тому, 
що свідки відіграють важливу роль у  сучасному цивільному судо-
чинстві, оскільки їх показання являють собою одне із  джерел ін-
формації, на підставі якої суд всебічно досліджує обставини спра-
ви і  виносить обґрунтоване рішення. На  сьогодні як свідок може 
бути викликана кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що 
стосуються справи [1], але варто звернути увагу на те, що чинний 
Цивільний процесуальний кодекс України (далі  — ЦПК України) 
встановлює певні обмеження щодо свідків, поділяючи їх на тих, хто 
не підлягає допиту в якості свідків, і тих, хто має право відмовити-
ся від дачі показань. 

Так, осіб, які не підлягають допиту в якості свідків, можна умовно 
поділити на дві групи. Перша — особи, які не здатні в силу своїх фізич-
них вад або психічних відхилень правильно сприймати обставини, що 
мають значення для справи, або давати свідчення; друга — особи, які 
внаслідок виконання своїх професійних обов’язків не  можуть бути 
допитані як свідки, наприклад: нотаріуси — про відомості, отримані 
під  час вчинення нотаріальних дій, священнослужителі  — про  відо-
мості, одержані при сповіді віруючих, адвокати — про відомості, одер-
жані під час здійснення адвокатської діяльності, та ін. [2–5].

Окремо слід виділити осіб, що мають дипломатичний імунітет 
і  не можуть бути допитані у  якості свідків без  їхньої згоди. Глава 
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дипломатичного представництва і  члени дипломатичних пред-
ставництв не  зобов’язані давати показання як свідки [6]. Якщо ж 
останні виявлять бажання свідчити у  суді, то вони повинні отри-
мати на це згоду глави дипломатичного представництва (ч. 2 ст. 70 
ЦПК України).

Відмовитись давати показання особа може лише у  випадках, 
прямо передбачених Конституцією та  законами України. Зокрема, 
згідно з положеннями ст. 63 Конституції України, кожному грома-
дянину України гарантується право відмовитись давати показання 
щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається 
законом, а саме ст. 71 ЦПК України. Утім, це не означає, що згадані 
вище особи не можуть бути викликані в суд і допитані в якості свід-
ків, вони лише мають право відмовитись від дачі показань [7].

За відмову давати показання з непередбачених законом підстав 
свідок несе кримінальну відповідальність.

Закон не встановлює вікових обмежень для свідків, але питання 
про  залучення в  процес неповнолітніх в  якості свідків вирішу-
ється в кожному випадку судом окремо з урахуванням віку дитини, 
характеру відносин зі  стороною та  інших обставин справи відпо-
відно до ст. 232 ЦПК України. Процедура допиту дитини як свідка є 
чітко регламентованою законом. Ст. 171 Сімейного кодексу України 
та ст. 9 Закону України «Про охорону дитинства» гарантують дитині 
право бути вислуханою під час судових розглядів з питань, що сто-
суються її особисто у  разі, коли вона досягла такого рівня розви-
тку, що дає їй змогу сформулювати думку та висловити її, оскільки 
допит свідка спрямований на  з’ясування обставин справи і  кон-
кретних фактів [8, 9].

На відміну від інших осіб, які беруть участь у справі, свідок не має 
юридичної зацікавленості в  результаті розгляду справи, однак це 
не  виключає його фактичної зацікавленості, що може випливати 
з родинних зв’язків, дружніх стосунків тощо. Тому перед початком 
його допиту суд з’ясовує стосунки свідка зі сторонами, що врахову-
ється в подальшому при оцінці такого доказу. 

Отже, показання свідків відіграють важливу роль у  сучасному 
цивільному процесі. Свідком у  цивільному процесі є особа, якій 
можуть бути відомі будь-які відомості про обставини, що мають зна-
чення для розгляду і вирішення справи. Свідок не є учасником мате-
ріально-правових відносин, а лише за збігом обставин стає носієм 
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відомостей про  факти, які становлять цінність для  об’єктивного 
розгляду справи.

Законом не  встановлено віку, після досягнення якого особа 
може допитуватися як свідок. Суд має право допитувати у цивіль-
них справах і малолітніх осіб, якщо вони відповідно до свого фізич-
ного і  психічного розвитку здатні точно сприймати факти і  нада-
вати об’єктивні показання.
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ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОГО 
ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність обраної теми полягає у  тому, що 
найважливішою гарантією дотримання суб’єктивних прав, свобод 
і законних інтересів є їх судовий захист, який Конституцією України 
гарантується кожному громадянину. Взагалі структура Цивільного 
процесуального кодексу України (далі  — ЦПК України) концепту-
ально будується на системі проваджень, які відповідно до визначе-
ної законом юрисдикції уособлюють автономні порядки розгляду 
справ. Масштабна реформа системи правосуддя України була по-
кликана забезпечити ефективну реалізацію права осіб на  справед-
ливий суд і повернути довіру суспільства до судових органів. Зміна 
процесуального порядку розгляду справ судами є невід’ємною скла-
довою реформи. 

Так, відповідно до  ч.  4 ст.  19  ЦПК України спрощене позовне 
провадження призначене для  розгляду малозначних справ, справ, 
що виникають з  трудових відносин, справ незначної складності 
та інших, для яких пріоритетним є швидке вирішення [1].

Уведення спрощених проваджень та  процедур має розгляда-
тися, з одного боку, як спосіб забезпечення доступу до правосуддя 
за рахунок зменшення судових витрат та більш гнучкої процедури 
із  меншим ступенем формалізації, а  з  другого  — як спосіб скоро-
чення державних витрат на судову систему та підвищення ефектив-
ності судового адміністрування [2].



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 185

Спеціальними ознаками, які відрізняють спрощене позовне про-
вадження від загального позовного провадження, є такі: скорочені 
строки розгляду; відсутність стадії підготовчого провадження; роз-
гляд справи за  загальним правилом, у  порядку письмового про-
вадження, тобто без  повідомлення (виклику) сторін; відсутність 
судових дебатів; неможливість розгляду зустрічного позову; обме-
жена можливість касаційного оскарження справ, які розглядаються 
в порядку спрощеного позовного провадження.

Справи, що розглядаються в  порядку спрощеного позовного 
провадження, можна диференціювати залежно від того, вони пови-
нні чи можуть розглядатися за такими правилами: 

1) справи, які суд обов’язково розглядає в порядку спрощеного 
позовного провадження: справи, у яких ціна позову не перевищує 
ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи, 
що виникають із  трудових відносин; справи про  надання судом 
дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, 
хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість 
зі сплати аліментів і якому відмовлено другим із батьків у наданні 
нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд;

2) справи, щодо яких суд за власним розсудом за наявності від-
повідного клопотання позивача вирішує питання про  розгляд 
справи в  порядку спрощеного позовного провадження: будь-які 
інші справи, зараховані до юрисдикції суду, за винятком справ.

Під час вирішення питання про розгляд справи в порядку спро-
щеного позовного провадження за  наявності відповідного клопо-
тання позивача суд обов’язково враховує: 1)  ціну позову; 2)  зна-
чення справи для  сторін; 3)  обраний позивачем спосіб захисту; 
4) категорію і складність справи; 5) обсяг і характер доказів у справі, 
в тому числі чи потрібно призначати експертизу, викликати свідків 
тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить 
розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо 
необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного 
провадження [3].

У спрощеному позовному провадженні заборонено розглядати певні 
категорії справ, які передбачені ч.  4 ст.  274 ЦПК України. Наприклад, 
справи про  розлучення можуть бути розглянуті лише за  прави-
лами загального позовного провадження, а  справи про  поділ майна 
подружжя — у порядку спрощеного позовного провадження. При цьому, 



186  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

якщо ціна позову у справах про поділ майна подружжя не перевищує ста 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то вони обов’язково роз-
глядаються у спрощеному позовному провадженні.

Якщо суд у  справах, які можуть, а  не повинні бути розглянуті 
за  правилами спрощеного позовного провадження, без  відповід-
ного клопотання позивача розгляне справу у  такому порядку, то 
рішення в результаті такого розгляду підлягає скасуванню, оскільки 
порушення процедури вирішення питання, за  якими правилами 
позовного провадження розглядати справу (а саме відсутність кло-
потання позивача), є обов’язковою підставою для скасування судо-
вого рішення [4].

Отже, спрощене позовне провадження є спеціальним безаль-
тернативним порядком, процедурою розгляду спорів із незначною 
сумою в межах загального позовного провадження. Його введення 
стало позитивним кроком, що відповідає загальносвітовим тенден-
ціям за  умови дотримання судом усіх процесуальних вимог щодо 
розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.
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ВИДИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Актуальність обраної теми полягає у  тому, що 
на сьогодні основним видом проваджень у цивільному судочинстві 
є позовне провадження, в якому розглядаються спори, що виника-
ють із  сімейних, цивільних, земельних, трудових та  інших право-
відносин. Значення позовного провадження пояснюється тим, що 
усі цивільно-процесуальні норми, які входять до  загальної части-
ни цивільного процесуального права, поширюються саме на справи 
позовного провадження. Позовне є основним видом провадження, 
притаманним цивільному процесу з  давніх часів. Так, ще проце-
су за  давнім римським правом був притаманний інститут позову 
та позовного провадження, у якому він розглядався.

Ч.  2 ст.  19 Цивільного процесуального кодексу України (далі  — 
ЦПК України) говорить нам, що цивільне судочинство здійсню-
ється за  правилами, передбаченими цим Кодексом, у  порядку: 
1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального 
або спрощеного); 3) окремого провадження.

Позовне провадження — це вид провадження у цивільному про-
цесі, у якому розглядається спір, який виникає з цивільних, земель-
них, сімейних, трудових відносин. Наявність спору про право визна-
чає й  іншу характерну рису цього провадження — участь у ньому 
двох сторін  — позивача та  відповідача. Необхідністю щодо забез-
печення захисту прав особи у  позовному провадженні є позов. 
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Позов — це правова вимога позивача до відповідача, яка звернена 
через суд або інший орган цивільної юрисдикції про захист поруше-
ного, оспорюваного чи невизнаного права або інтересу [1]. 

ЦПК України виділяє два види позовного провадження: загальне 
та спрощене. У ч. 4 ст. 19 ЦПК України зазначено, що загальне позо-
вне провадження призначене для  розгляду справ, які через склад-
ність або інші обставини недоцільно розглядати у  спрощеному 
позовному провадженні [2].

Н.Ю.  Сакара наголошує на  тому, що спрощене позовне прова-
дження не має статусу самостійного. Воно є наслідком диверсифіка-
ції цивільної процесуальної форми позовного провадження шляхом 
виключення з неї окремих судових процедур та процесуальних дій, 
а також закріплення факультативного характеру для деяких з них. 
Його не можна розглядати як субсидіарний порівняно із загальним 
позовним провадженням порядок, оскільки, хоча сторони і можуть 
висловлювати свої міркування щодо його застосування, остаточне 
рішення щодо процедури, в межах якої буде здійснюватися розгляд, 
приймає суд [3].

Тобто спрощене провадження є окремим видом позовного про-
вадження. А зі змісту ч. 1 ст. 279 ЦПК України випливає, що розгляд 
справи в порядку спрощеного позовного провадження здійснюється 
судом за  правилами, встановленими цим Кодексом для  розгляду 
справи в порядку загального позовного провадження, з особливос-
тями, визначеними в цьому розділі, тобто спрощене провадження 
має похідний характер від загального позовного [4].

Відповідно до  ч.  4 ст.  19 ЦПК України спрощене позовне прова-
дження призначене для розгляду: 1) малозначних справ; 2) справ, що 
виникають з трудових відносин; 3) справ про надання судом дозволу 
на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто про-
живає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати 
аліментів та  якому відмовлено другим із  батьків у  наданні нотарі-
ально посвідченої згоди на такий виїзд; 4) справ незначної складності 
та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення [2].

Щодо терміна «малозначні справи», то його слід розуміти як 
правову категорію, а не розглядати із точки зору значення справи 
для сторін або суду. Зокрема, згідно з ч. 6 ст. 19 ЦПК України, мало-
значними є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної 
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складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають 
розгляду лише за  правилами загального позовного провадження, 
та  справ, ціна позову в  яких перевищує двісті п’ятдесят розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) справи про стяг-
нення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат 
на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати алі-
ментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі 
вимоги не  пов’язані із  встановленням чи оспорюванням батьків-
ства (материнства); 4)  справи про  розірвання шлюбу; 5)  справи 
про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двох-
сот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб [1].

ЦПК України визначена ще одна категорія справ, які можуть бути 
розглянуті в  порядку спрощеного провадження. Так, згідно з  ч.  2 
ст. 274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження 
може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до  юрисдикції 
суду, за винятком справ, зазначених у ч. 4 цієї статті. Фактично зако-
нодавець використовує диспозитивний принцип віднесення судом 
справ до категорії малозначних. Позовне провадження є основним 
видом проваджень у  цивільному судочинстві. Судова практика 
України наповнена значною кількістю справ зі  спорів, які виника-
ють із сімейних, цивільних, земельних, трудових та інших правовід-
носин, що розглядаються у порядку позовного провадження. 
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ЗЛОВЖИВАННЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть 
участь у справі, закріплено ст. 43 Цивільного процесуального кодек-
су України (далі — ЦПК України). Відповідно до ч. 2 цієї статті такі 
особи зобов’язані їх добросовісно виконувати. 

Як слушно свого часу зауважила Н.О. Чечина, «добросовісна пове-
дінка кожної сторони у  процесі забезпечує нормальну діяльність 
суду та всіх осіб, які беруть участь у процесі, з’ясування матеріальної 
(об’єктивної) істини у кожній справі та одночасно з цим гарантує мож-
ливість здійснення процесуальних прав іншою стороною, забезпечує її 
інтерес щодо швидкого та правильного розгляду справи» [1, 10].

Проблема недобросовісності учасників цивільного процесу 
відома ще з часів римського права, яке передбачало заходи проти-
дії поведінці осіб, що безпідставно пред’являли позови або безпід-
ставно заперечували проти них. Норми, які так чи інакше спрямо-
вувалися на  протидію різним зловживанням і  правопорушенням 
у  судовому процесі, містили багато пам’яток іноземного права 
в  галузі судочинства (Салічна правда, Світські закони датського 
короля Кнута, Саксонське зерцало, Ордонанс короля Людовика XII, 
Записи Магдебурзького права тощо) [2, 13].

Цивільне процесуальне законодавство України не  містить 
дефініції «зловживання цивільними процесуальними правами». 
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У  сучасній науковій доктрині зловживання процесуальними пра-
вами розглядають як: здійснення права, внаслідок якого створю-
ються перешкоди для вирішення завдань цивільного судочинства [3, 
15]; особливу форму цивільного процесуального правопорушення, 
тобто як умисні недобросовісні дії учасників цивільного процесу (а 
в окремих випадках і суду), що супроводжуються порушенням умов 
здійснення суб’єктивних процесуальних прав і виконуються лише 
з видимістю реалізації таких прав, пов’язані із обманом щодо відо-
мих обставин справи з  метою обмеження можливості реалізації 
або порушення прав інших осіб, які беруть участь у справі, а також 
перешкоджання діяльності суду щодо правильного і  своєчасного 
розгляду та вирішення цивільної справи, що тягнуть застосування 
заходів цивільного процесуального примусу [4, 414]; вчинення учас-
ником процесу дій у межах дозволеної поведінки, однак з викорис-
танням свого права з метою, яка суперечить завданням правосуддя 
[5, 119]; порушення функціонального призначення суб’єктивного 
цивільного процесуального права, що утворює поведінку, спрямо-
вану на досягнення противоправної мети [6, 10], тощо.

Зазвичай в юридичній літературі виокремлюють такі ознаки зло-
вживання процесуальними правами: належне особі суб’єктивне 
процесуальне право здійснюється всупереч його призначенню; від-
сутня реальна основа здійснюваних дій, яким властива певна штуч-
ність; відтворювані особою обставини (процесуальні юридичні 
факти) ведуть до  невиправданого і  штучного ускладнення цивіль-
ного процесу і перешкоджають провадженню у справі, а тому зло-
вживання процесуальними правами є неекономічною процесу-
альною поведінкою; неприродність, яка виявляється, наприклад, 
у займанні непослідовної та суперечливої позиції у справі, що з ура-
хуванням інших обставин може зумовити висновок суду про допу-
щене особою зловживання [6, 11].

ЦПК України містить перелік дій, які суд може визнати зловжи-
ванням процесуальними правами, проте не називає його вичерпним. 
Зокрема, це такі дії: подання скарги на судове рішення, яке не під-
лягає оскарженню, не  є чинним або дія якого закінчилася (вичер-
пана); подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже 
вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин; 
заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших 
аналогічних дій, спрямованих на  безпідставне затягування або 
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перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; 
подання кількох позовів до одного й того самого відповідача з тим 
самим предметом та з тих самих підстав, або подання кількох позо-
вів з аналогічним предметом та з аналогічних підстав, або вчинення 
інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподі-
лом справ між  суддями; подання завідомо безпідставного позову; 
подання позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має 
очевидно штучний характер; необґрунтоване чи штучне об’єднання 
позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо без-
підставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з  тією 
самою метою; укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду пра-
вам третіх осіб; умисне неповідомлення про  осіб, які мають бути 
залучені до участі у справі [7].

Пленум Верховного Суду України у п. 14 своєї постанови «Про 
застосування норм цивільного процесуального законодавства, 
що регулюють провадження у  справі до  судового розгляду» №  5 
від 12 червня 2009 р. як зловживання процесуальними правами ква-
ліфікує неподання чи несвоєчасне подання доказів без  поважних 
причин, що спрямовано на затягування процесу. 

На практиці можна зустріти чимало прикладів зловживання 
процесуальним правом і  знайти їх підтвердження, аналізуючи 
ухвали судів у  Єдиному державному реєстрі судових рішень. Як 
приклад можна навести таку справу. Так, на адресу суду надійшла 
заява  ОСОБИ_1 до  Суворовського відділення поліції в  м.  Одесі, 
в  особі Державної казначейської служби України про  стягнення 
моральної та  матеріальної шкоди. Свою позовну заяву ОСОБА_1 
обґрунтувала тим, що керівництво відділення поліції в м. Одесі зло-
вживає владою, що призводить до  негативних наслідків в  країні 
та спричинило їй моральну шкоду, котру вона оцінила в 100 000 гри-
вень.

Суд у  цьому випадку посилається на  Європейський суд з  прав 
людини стверджуючи, що ЄСПЛ застосовує положення, передба-
чене ч. 3 ст. 35 Європейської конвенції з прав людини, де вказано, що 
Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, якщо він 
вважає, що ця заява є зловживанням правом на подання заяви. Суд 
також звертає увагу позивача на те, що текст позовної заяви викла-
дений в принизливій і брутальній формі, є зневажливим до інших 
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учасників процесу, що неприпустимо. Окрім того, позовна заява 
має ознаки прояву расизму.

Суд ухвалив вказану позовну заяву повернути позивачу, 
оскільки позов має очевидно штучний характер, та  попередити 
його про  необхідність утриматись від  протиправних дій, бо вони 
можуть призвести до  застосування судом заходу процесуального 
примусу. Дуже часто саме умисне чи неумисне нехтування сво-
їми процесуальними правами та  обов’язками призводить до  затя-
гування розгляду справи або до неправильного її вирішення. Суди 
мають виробити прозорі та  зрозумілі критерії відокремлення дій, 
спрямованих на реальний захист прав клієнта від дій, що застосову-
ються для маніпулювання судовою системою, затягування розгляду 
справи тощо, та використовувати заходи процесуального примусу 
для забезпечення швидкого та справедливого вирішення спорів.
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ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ 
ЯК ПОЗАСУДОВИЙ СПОСІБ 
ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ (СПОРУ)

На сьогодні інститут медіації є одним з  найпо-
пулярніших альтернативних способів врегулювання спору, який діє 
окремо від суду. Він передбачає залучення посередника (медіатора), 
який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, 
проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб сторони са-
мостійно змогли обрати той варіант рішення, який задовольнить ін-
тереси і потреби обох учасників спору. 

Медіація  — позасудова процедура врегулювання конфлікту 
(спору) шляхом переговорів його сторін за  допомогою одного або 
кількох нейтральних посередників (медіаторів). Особливостями про-
цесу медіації є чітка структурованість та гнучкість, а також орієнто-
ваність на пошук взаємовигідного рішення, яке враховувало б інтер-
еси кожного. Медіація може бути корисною у  багатьох конфліктах, 
особливо у чутливих до збереження стосунків у майбутньому і ризи-
ків втрати репутації (сімейної, комерційної, трудової тощо), а також 
застосовуватись незалежно від того, чи знаходиться справа у суді [1].

Основні принципи медіації полягають у  першу чергу в  добро-
вільності участі (безперешкодна можливість виходу з  процедури 
для  обох з  сторін), далі важливим принципом є конфіденційність 
(закрита зустріч та  відсутність витоку інформації), а  також ней-
тральність, незалежність медіаторів.
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Якщо порівняти вирішення справи у суді та за допомогою медіа-
тора, то можна дійти таких висновків: у судовому провадженні пред-
мет розгляду визначається у  межах позовних вимог, у  той час як 
в медіації предмет розгляду є розширеним — враховуються реальні 
інтереси та  потреби сторін; щодо добровільності, то в  судовому 
порядку обов’язки визначаються за законом, а в порядку медіації сто-
рони мають повну свободу участі і безпосередньо можливість виходу 
на будь-якому етапі; тривалість процесу та витрати — в суді процес 
може затягуватися роками, а витрати досить високі, адже окрім залу-
чення представника (захисника) є ще судовий збір, який обчислю-
ється відповідно до характеру та предмета спору, натомість у медіації 
тривалість процедури значно менша, все залежить від  настрою клі-
єнтів, вартість відповідно також нижча, адже не потрібно сплачувати 
додатково за судові витрати та за представлення в суді.

У медіації рішення про припинення спору на тих чи інших умо-
вах приймається самими сторонами, тому що медіатор не наділений 
повноваженнями виносити будь-яке рішення, обов’язкове для сто-
рін спору. Роль медіатора полягає у тому, щоб допомогти сторонам 
краще зрозуміти одна одну, дійти згоди, в  деяких випадках допо-
могти знайти варіанти умов, на яких може бути врегульовано спір. 
Медіатор не досліджує докази і не дає оцінку правомірності вимог 
сторін, його головне завдання  — забезпечити взаєморозуміння 
між сторонами, виявити і допомогти реалізувати можливість вирі-
шення проблеми на умовах, прийнятних для всіх учасників.

Щодо правового регулювання інституту медіації в Україні, то ситу-
ація є неоднозначною і формується наступним чином. Останнім часом 
це питання набуло більшої актуальності через прийняття законопро-
єкту «Про медіацію» №  3665-1 від  29.12.2015  р. у  першому читанні 
15.07.2020 р.  [2]. Громадська організація «Національна асоціація меді-
аторів України» (далі  — ГО «НАМУ») активно працювала і  працює 
над розробкою механізмів, які подбають про захист прав клієнта в меді-
ації в тій частині, де це не врегульовано законом, зокрема допомагає 
розробці стандартів надання цієї послуги, на порядку денному — схва-
лення спільнотою проєкту Етичного кодексу. Обговорюються й меха-
нізми добровільної акредитації медіаторів та  розгляду скарг на  них. 
Разом з тим ГО «НАМУ» та її члени залучені до створення й законо-
давчої бази, яка сприятиме розвитку медіації та  поширенню доступ-
ності допомоги у врегулюванні конфліктів для всіх українців. Зокрема, 
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до другого читання законопроєкту «Про медіацію» ГО «НАМУ» запро-
понувала народним депутатам низку поправок, які можуть створити 
сприятливіші умови для розвитку медіації і разом з тим уникнути над-
мірної урегульованості у цій сфері [3].

Якщо говорити про  чинне законодавство, тобто яке вже при-
йняте та є першоджерелом, то перша згадка про медіацію з’явилася 
у  Законі України «Про безоплатну правову допомогу» №  3460-VI 
від 02.06.2011 р., а саме у ст. 2 та 7, де медіація увійшла до визначе-
ного переліку правових послуг [4].

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що в  Україні медіація 
набуває все більшої популярності. Українське суспільство вбачає 
у медіації заміну судовим тяганинам через значно легшу організацію 
процедури і часто використовує в усіх видах правовідносин, у тому 
числі політичних. У зв’язку із цим медіація в Україні за останні роки 
набула активного розвитку [5; 6]. Підтвердженням цьому є ство-
рення в  Україні низки громадських організацій, академій та  асо-
ціацій, котрі здійснюють поширення медіації на території України, 
а також намагання законодавчої гілки влади створювати та впрова-
джувати правове забезпечення для цього інституту. 
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ПРО ДОГОВІРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ 
АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У сучасних умовах, коли суспільство зіштовхну-
лося із кризою сімейних цінностей, коли впродовж останніх років 
знецінюється інститут сім’ї, держава повинна вжити дієвих захо-
дів для  подолання цих проблем. Однією з  основних наразі є про-
блема виконання аліментних зобов’язань батьками по відношенню 
до своїх дітей, а одним зі способів вирішення цієї проблеми є дого-
вір про аліментні зобов’язання.

Згідно зі ст. 180 Сімейного кодексу України (далі — СК України), 
батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 
Відповідно до  ст.  93 СК України передбачено можливість укласти 
шлюбний договір щодо сплати аліментів. Подружжя або особи, які 
реєструють шлюб, можуть включити положення про сплату алімен-
тів у свій шлюбний договір; договір про сплату аліментів на дитину. 
Якщо договір укладає подружжя, яке за спільною заявою хоче розі-
рвати свій шлюб, то сторони керуються ч. 2 ст. 109 СК України. Якщо 
мова йде про батьків дитини, які ніколи не перебували у шлюбі, або, 
навпаки, перебувають у  шлюбі і  не бажають його розривати, то ці 
особи при укладені договору звертаються до ст. 189 СК України [1].

Договірні аліментні зобов’язання як спосіб виконання батьками 
обов’язку утримувати дитину визначено у ч. 1-2 ст. 181 СК України. 
Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визна-
чаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками 
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дитини той із  них, хто проживає окремо від  дитини, може брати 
участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

Врегулювання аліментних зобов’язань між  батьками без  втру-
чання суду здійснюється шляхом укладання договору про  сплату 
аліментів на дитину. Згідно зі ст. 189 СК України, батьки мають право 
укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити 
розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати 
права дитини, які встановлені законодавством. Укладення цього 
правочину є правом, а не обов’язком батьків [1].

Договір про  сплату аліментів на  дитину може бути укладений 
між  батьками, які не  перебувають у  шлюбі, якщо вони зареєстро-
вані як батьки дитини; між  батьками, які перебувають в  шлюбі, 
після розірвання шлюбу.

Згідно з ч. 2 ст. 109 СК України, договір укладається у письмовій 
формі і нотаріально посвідчується. Батьки мають право визначити 
не лише розмір, але й строки сплати відповідних періодичних пла-
тежів. Договори про  сплату аліментів на  дитину можуть встанов-
лювати: виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника; 
виплату аліментів у твердій грошовій сумі; про погашення заборго-
ваності за минулий час тощо.

Перелік переваг договору про  аліментні зобов’язання (далі  — 
договір): 

1)  у  договорі сторони самостійно визначають умови, розмір 
та  строки виплати аліментів. Договір на  дитину може встановлю-
вати виплати аліментів у частці від заробітку платника, виплату алі-
ментів у твердій грошовій сумі, шляхом надання майна або іншим 
шляхом, встановленим сторонами у договорі. Можливе поєднання 
різних способів сплати аліментів  — одночасно у  частці від  заро-
бітку або іншого доходу платника і в твердій грошовій сумі. Варто 
також враховувати положення ст. 182 СК України, яка передбачає, 
що розмір аліментів у договорі має встановлюватися не менше 30 % 
від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

2) утримання за даним договором можуть бути більше 50 % заро-
бітної плати або іншого доходу платника аліментів, тобто більше, 
ніж була б можливість стягнути в примусовому порядку відповідно 
до Закону України «Про виконавче провадження»;

3) строки виплат можуть бути встановлені стосовно періоду дії 
договору взагалі і  стосовно здійснення періодичних платежів. Як 
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правило, законом визначається, що аліменти виплачуються щомі-
сячно. У  договорі сторони можуть передбачити, що вони повинні 
виплачуватися щотижнево, щоквартально, щорічно або виплатою 
значної разової суми (наприклад, якщо батько виїжджає на постійне 
місце проживання в іншу країну);

4) договором може бути визначений і різний порядок сплати алі-
ментів (наприклад, шляхом особистої сплати аліментів безпосеред-
ньо платником аліментів їх одержувачеві, шляхом сплати аліментів 
платником аліментів їх одержувачеві через третіх осіб, поштовим 
переказом аліментів або шляхом перерахування аліментів на раху-
нок одержувача аліментів у банку);

5) у випадку сплати аліментів у твердій грошовій сумі, у зв’язку 
із  постійними інфляційними процесами, сторони договору 
про  сплату аліментів вправі включити до  договору умову щодо 
індексації такої грошової суми.

У п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про засто-
сування судами окремих норм Сімейного кодексу України при роз-
гляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» 
від  15  травня 2006  р. зазначається: якщо розмір аліментів визна-
чено у  твердій грошовій сумі, до  договору треба включати умови 
про індексацію, як вимагає ч. 2 ст. 184 СК України [2].

Одним із недоліків договору про сплату аліментів є те, що СК України 
не передбачає санкцій за невиплату аліментів за договором, якщо про це 
немає прямої вказівки у договорі. У той самий час такі санкції передба-
чені, якщо аліменти стягуються за рішенням суду — одержувач аліментів 
має право на стягнення неустойки. Аліментний договір може бути змі-
нено за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Зміна або припи-
нення аліментного договору можливі у будь-який час за взаємною зго-
дою сторін і також повинні укладатися в нотаріальній формі. У випадку 
недосягнення згоди розмір аліментів може бути змінений судом за позо-
вом платника аліментів або одержувача аліментів.

Одностороння відмова від договору і зміна його умов не допус-
каються, оскільки ст.  525 Цивільного кодексу України закріплює 
принцип недопустимості односторонньої відмови від  виконання 
зобов’язання і односторонньої зміни його умов, якщо інше не вста-
новлено договором або законом [3].

Підбиваючи підсумок, слід погодитися із цивілістами, які вважа-
ють, що договір між батьками про сплату аліментів дає можливість 
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сторонам зобов’язання самостійно погоджувати найбільш при-
йнятні для них умови надання утримання на дитину. Але, на жаль, 
даний договір не має широкого практичного застосування в Україні, 
оскільки юридична захищеність отримувача аліментів в  судовому 
порядку вважається більш ефективною, ніж стягнення за  алімент-
ним договором [4].
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МИРОВА УГОДА ЯК СПОСІБ 
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Усі ми спостерігаємо, як суспільство стрімко 
розвивається. Також усі ми різні особистості, зі своїми поглядами, 
думками та світоглядами. Тому очевидно, що у процесі спілкування 
між людьми виникає дедалі більше спорів абсолютно різного харак-
теру. Для вирішення цих спорів, особи звертаються до різних юрис-
тів, адвокатів і, звісно ж, у суди. Спори відбуваються у різних галу-
зях, але однією із найпоширеніших сьогодні є саме цивільна. Часто 
конфлікти бувають дійсно довгими та  виснажливими, проте існує 
по-справжньому хороший компроміс — мирова угода.

Відповідно до  ст.  207 ЦПК України мирова угода  — це інстру-
мент врегулювання домовленостей сторін судового процесу  [1]. 
Застосовується вона у  тих випадках, коли особи знайшли спосіб 
самостійно і  добровільно вирішити спір, звісно ж, в  рамках пред-
мета позову, а  також мають на  меті надати своїм домовленостям 
юридичну силу (відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про вико-
навче провадження») [2]. 

Усім відомий принцип іншої сторони медалі, який діє і  у  про-
цесі укладання мирової угоди під  час судового розгляду: з  одного 
боку, це швидкий і ефективний спосіб вирішити спір і досягти згоди, 
а з другого — присутній ризик не отримати очікуване.

Перелік переваг такого компромісу (відповідно до ст. 207 ЦПК 
України): мирова угода може бути укладена на  будь-якому етапі 
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судового процесу; можливість істотно зменшити строки вирішення 
спору; у разі укладення на етапі позовного провадження надає мож-
ливість скоротити витрати на  судовий розгляд; умови вирішення 
суперечки обираються безпосередньо самостійно сторонами; у разі 
успіху, в переважній більшості випадків, відновлює нормальні від-
носини між сторонами.

Також існує певний перелік вимог щодо форми і  змісту угоди. 
Зокрема, щодо форми: оформлюється письмово, підписується упо-
вноваженими на те особами. Щодо змісту: умови не можуть супер-
ечити нормам закону, а  також мати неконкретний, двозначний 
характер; усі положення, викладені в угоді, повинні підтримуватися 
сторонами; домовленості повинні стосуватися прав та  обов’язків 
сторін, а також не виходити за предмет позову.

Після того як сторони уклали мирову угоду, вони повинні подати 
до  суду підписану заяву про  визнання мирової угоди (ч.  2 ст.  207 
ЦПК України). Далі є два сценарії розвитку подій. У першому суд 
відмовляє у  визнанні угоди. Основні причини можуть бути такі: 
домовленості виходять за  межі предмета позову; умови мирової 
угоди порушують права та інтереси однієї зі сторін чи інтереси тре-
тіх осіб; умови мирової угоди порушують права; умови не відпові-
дають законодавству України. За  другим сценарієм, суд приймає 
ухвалу про визнання мирової угоди та припиняє провадження. 

Суд продовжує розгляд справи у разі відмови у визнанні миро-
вої угоди, але при цьому після усунення недоліків сторони вправі 
подати клопотання про визнання мирової угоди повторно.

Існує два порядки дотримання мирової угоди: добровільний 
та  примусовий. Добровільний порядок передбачає належне вико-
нання обов’язків сторонами поетапно, дотримуючись усіх фор-
мальних вимог. А  от примусовий порядок застосовується у  тому 
разі, коли одна із сторін не виконує умови мирової угоди. 

Існує декілька форм реалізації у  примусовому порядку. У  разі 
якщо ухвалу про визнання мирової угоди затверджено як виконав-
чий документ, потрібно подати до Державної виконавчої служби (за 
місцем розгляду спору) такі документи: заяву про відкриття вико-
навчого провадження; оригінал ухвали про затвердження мирової 
угоди; затверджену судом копію мирової угоди. 

Якщо ж ухвалу про  визнання мирової угоди не  затверджено 
як виконавчий документ, потрібно подати позов про  спонукання 
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до  виконання мирової угоди. Потрібно знати декілька аспектів 
при  підготовці позову: позов подається до  суду, де розглядався 
спір, по якому було підписано угоду; подача позову про спонукання 
до  виконання не  припиняє дії мирової угоди; позовна заява має 
бути складена згідно із загальними вимогами до позовної заяви.

Трапляється так, що одна із сторін хоче відмовитися від мирової 
угоди. Таке право є у обох сторін, і його реалізація можлива лише 
до  моменту затвердження мирової угоди судом. Також підстави 
та умови відмови від мирової угоди можуть бути прописані в самій 
мировій угоді і реалізовані після її фактичного затвердження. Однак, 
якщо сторона відмовляється від мирової угоди, при цьому супере-
чачи її умовам, після затвердження мирової угоди, то такі дії будуть 
вважатися ухиленням від виконання мирової угоди.

Звісно ж, існує відповідальність за невиконання мирової угоди, 
а  саме: штрафи та  санкції. Якщо ухвала суду про  визнання миро-
вої угоди затверджена як виконавчий документ, то примушення 
до  виконання мирової угоди здійснюється в  порядку виконавчого 
провадження. Відповідно основні форми відповідальності: звер-
нення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника, у тому 
числі якщо вони знаходяться в  інших осіб або належать боржни-
кові від інших осіб; звернення стягнення на заробітну плату, доходи 
боржника; заборона виїзду з України та інше.

Якщо ухвала суду про визнання мирової угоди не затверджена як 
виконавчий документ, то примушення до виконання умов мирової 
угоди проводиться в судовому порядку шляхом подання позовної 
заяви про спонукання до виконання умов угоди. У разі задоволення 
позовних вимог суд після набрання законної сили рішенням видає 
виконавчий документ, на  підставі якого може бути відкрите вико-
навче провадження. Відповідно основні форми відповідальності: 
стягнення збитків, що були завдані у зв’язку з невиконанням умов 
мирової угоди; примусове виконання умов мирової угоди в рамках 
виконавчого провадження.

Підсумовуючи, варто зазначити, що у  разі невиконання умов 
мирової угоди однією зі  сторін практика застосування норм зако-
нодавства у сфері захисту прав має свої специфічні механізми, які 
залежать від  правової природи ухвали суду про  визнання такої 
угоди. Сама по  собі мирова угода є швидким і  в  більшості випад-
ків дуже ефективним компромісом для  врегулювання суперечок 
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між особами в цивільному процесі, але при цьому все ж таки існує 
ризик того, що сторони не  одержать бажане в  результаті непри-
йняття судом такої угоди. Щоб звести до мінімуму ризик негатив-
ного результату, потрібно ретельно підходити до  усіх етапів скла-
дання, подання та виконання мирової угоди.
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ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
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МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В УКРАЇНІ 

У сучасній цивілізованій державі права людини є 
фундаментальним пластом для розбудови та розвитку законодавчої сис-
теми, і Україна не є винятком. Правовий статус громадянина України 
випливає із  загального правового статусу людини, який ґрунтується 
на правах, свободах та одночасно обов’язках індивіда. Саме тому юри-
дичне забезпечення механізмів захисту прав людини на законодавчому 
рівні є компетенцією суб’єкта законодавчої влади та всього народу. 

Одним із  можливих шляхів забезпечення захисту прав людини 
в  Україні є проведення правової експертизи нормативно-правових 
актів на  всіх етапах правотворчості. Але  сьогодні правознавці стика-
ються з  певними недоліками правової експертизи тих нормативно-
правових актів, які стосуються сфери прав людини. Ці недоліки зумов-
люють недостатність функціонування відповідних механізмів захисту 
цих прав. Якщо не здійснювати наукові дослідження та не вдосконалю-
вати правову експертизу, то вже найближчим часом виникнуть про-
блеми в регламентації прав людини. Як наслідок, підвищується ризик 
того, що органи державної влади почнуть зневажати нашими правами, 
механізми захисту прав людини втратять свою ефективність, а людина 
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стане беззахисним суб’єктом, який навіть не  зможе нікуди зверну-
тися щодо захисту прав людини, бо будь-яка правозахисна організація 
не зможе визначити цей запит в межах своєї компетенції. 

Необхідність вдосконалення правової експертизи нормативно-
правових актів як основи посилення функціонування механізмів 
захисту прав людини визначає актуальність наукової роботи. Отже, 
вважаємо за доцільне виокремити такі завдання: визначити та про-
аналізувати основні проблеми здійснення правової експертизи нор-
мативно-правових актів як засобу забезпечення механізмів захисту 
прав людини в Україні, обґрунтувати шляхи усунення цих проблем. 

Одним із засобів посилення захисту прав людини є покращення пра-
вової експертизи відповідних нормативно-правових актів. По-перше, 
регіоналізм у  розумінні прав індивіда під  час правотворення та  реа-
лізації актів спричиняє небажані розбіжності у визначенні ключових, 
загальних цілей документів про права людини. Це призводить до уне-
можливлення визначення чітких, ефективних механізмів захисту цих 
прав. Як справедливо зазначає О. Гьоффе, «щоб обґрунтувати права, 
що належать людині як такій, слід відмовитися від усіх групових, куль-
турних і специфічних для певних епох уявлень про людину, так званих 
образів людини, і розробити незалежне від культурних особливостей, 
суто універсальне поняття людини» [1, 35]. 

Проте повністю зневажати національними та  суспільними осо-
бливостями з  метою проведення об’єктивної експертизи нормативно-
правових актів, пов’язаних з правами людини, неможливо. Саме тому 
сучасні правові експерти України на етапі створення законів, пов’язаних 
з правами індивіда, вже намагаються віднайти юридичну золоту серед-
ину між загальним характером прав людини, традиціями національного 
законодавства та життєдіяльності суспільства. Це дає змогу не лише мак-
симально захищати права людини всередині держави, але й співпрацю-
вати із світовими гарантами захисту прав людини.

Права людини є універсальною, міжнародною та  однією з  най-
більш поширених правових категорій у  світі. Проте національне 
законодавство України є надзвичайно динамічним, постійно зазнає 
змін та доповнень. Тому наступним викликом правової експертизи 
в цілому є оптимізація, вдосконалення та одночасно узагальнення 
процесу правової експертизи у сфері прав людини. 

Залежно від  специфіки кожної з  правових сімей у  різних наці-
ональних правових системах можуть застосовувати різні шляхи 
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проведення правової експертизи. У  межах прав людини правова 
експертиза нормативно-правових актів має попередити виник-
нення колізій, суперечностей у  положеннях нормативних актів 
та регулюванні захисту прав людини на міжнародному рівні. Тому 
правознавці України спочатку повинні вдосконалити теоретичну 
базу правової експертизи таким чином, щоб одночасно і  модерні-
зувати цей процес, і зберегти зв’язок та спільні з  іншими європей-
ськими державами напрямки експертизи. 

Так, на думку С.П. Змієвської, процес правозакріплення потребує 
наукового підґрунтя експертування економічних, політичних, соці-
альних та  інших суспільних відносин у  вигляді формально визначе-
них правил соціально-правового змісту [2, 201–207]. Насамперед поси-
лення наукового підґрунтя та створення загальної структури поняття 
правової експертизи нормативно-правових актів у  сфері правового 
забезпечення механізмів захисту прав людини. Ці «формальні пра-
вила» повинні стати теоретичним фундаментом для проведення пра-
вової експертизи у кожній європейській країні, в тому числі в Україні. 

На нашу думку, експертиза потребує посилення наукового забез-
печення, що передбачає оновлення наукових уявлень про правову екс-
пертизу шляхом виокремлення напрямів її наукового пізнання: гносе-
ологічного, в межах якого надавалася б відповідь на питання предмета 
експертології, її місця у правотворчому процесі, системи методів здій-
снення, виокремлювалися  б завдання експертизи; методологічного, 
в  якому надавалася  б відповідь на  питання порядку проведення екс-
пертного дослідження, суб’єктів її здійснення тощо; результативного, 
в  якому було  б узагальнено та  оптимізовано розуміння експертного 
висновку, порядку його підготовки, структури та статусу [2, 162].

Єдина теоретична структуризація правової експертизи незабаром 
може привести до  віднайдення формули практичного проведення 
експертизи, що стане загальною для більшості держав. Це допоможе 
не  лише посилити співробітництво у  сфері захисту прав людини, 
але й забезпечити обмін досвідом щодо подальших механізмів захисту 
цих прав як в Україні на національному рівні, так і на міжнародному. 

Враховуючи той факт, що права людини є широким, багатоаспек-
тним юридичним явищем, парламенти більшості країн повинні закрі-
пити обов’язкове проведення правової експертизи законодавчих актів 
на предмет непорушності прав людини, залучити до неї різних за профі-
лем юристів, які могли б максимально виконати всі завдання експертизи, 
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а також науковців-правознавців, предметом дослідження яких є питання 
теорії і  практики правової експертизи. Акти, пов’язані із  правами 
людини, переважно стосуються широкого кола сфер суспільного життя, 
тому співпраця правознавців, що спеціалізуються в різних галузях права, 
є можливим шляхом як зменшення формальних помилок та прорахун-
ків, так і підвищення ефективності та результативності правової експер-
тизи нормативно-правових актів щодо захисту прав людини. 

Аналізуючи правовий статус людини сьогодні, більшість почне 
стверджувати, що в сучасному світі всі права людини захищені мак-
симально. Але  тоді виникає безліч питань з  цього приводу. Якщо 
люди мають право на  достатній життєвий рівень, чому кожні 
5 секунд від голоду помирає дитина? Якщо кожен з нас має законне 
право на  свободу, чому понад 20  млн людей досі є поневоленими 
(це в  2  рази більше, ніж у  1800  р.)? [4]. Отже, виходить, що меха-
нізми захисту прав людини у світі та  їх правове забезпечення зна-
ходяться далеко не  на  високому рівні. І  однією з  причин цього є 
вищезгадані недоліки правової експертизи нормативно-правових 
актів та вітчизняного законодавчого процесу в сфері прав людини. 
Безумовно, формальне декларативне закріплення прав людини, 
відповідних актів у  національному законодавстві не  є достатнім. 
Але саме ефективна правова експертиза нормативно-правових актів 
є засобом досудового захисту прав людини.

Отже, реалізація правової політики України у  сфері забезпе-
чення прав людини безпосередньо залежить не  тільки від  міжна-
родного співробітництва, але й від модернізації, вдосконалення пра-
вової експертизи національної законодавчої бази як недопущення 
звуження чи обмеження прав людини.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДСТАВИ 
ТА ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ 
ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ

Питання поновлення на  роботі працівника є 
актуальним для  всіх працездатних людей передусім через те, що 
кожен працівник, виконуючи свої трудові функції, повинен знати 
свої права та у разі їх порушення з боку роботодавця чи інших осіб 
користуватися всіма можливими способами їх захисту. Більшість 
трудових спорів, пов’язаних з поновленням працівників на робо-
ті, виникають з приводу їх незаконного звільнення, в решті випад-
ків поновлення відбувається в результаті незаконного переведен-
ня працівника на іншу роботу. Здебільшого незаконні дії власника 
з  приводу незаконного звільнення чи переведення залишаються 
ніким не поміченими. Незаконно звільнені чи переведені на іншу 
роботу працівники зазвичай переконані у  безкорисності спорів 
з  колишнім роботодавцем або ж не  знають про  порядок захисту 
свого права.

Згідно з  офіційною статистикою Верховного Суду, за  перше 
півріччя 2019  р. трудові спори, які розглядаються Касаційним 
цивільним судом у складі Верховного Суду, посідають третє місце 
(3512 справ) від загальної кількості справ після спорів, що виникають 
з договірних відносин та справ у спорах з приводу відшкодування 
шкоди. У свою чергу, за перше півріччя того ж 2019 р. загальна кіль-
кість справ про поновлення на роботі, що перебували на розгляді 
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в  Касаційному цивільному суді, становила  254 [1]. До  прикладу, 
за  перше півріччя 2020  р. кількість трудових спорів, які розгляда-
ються Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду, ста-
новила  1415, що так само, як і  попереднього року, поступається 
спорам, які виникають із договірних відносин та спорам з приводу 
відшкодування шкоди [2].

Загалом така тенденція спостерігається, зокрема, тому, що саме 
в  період карантину відбувається суттєве збільшення порушень 
у сфері праці, у тому числі безліч порушень з питань незаконного 
звільнення працівників у  період віддаленої роботи. Роботодавці, 
беручи на  роботу працівників, укладають з  ними трудові дого-
вори на підставі трудового законодавства. Працівник у свою чергу 
зобов’язується виконувати роботу, визначену умовами трудового 
договору. Власники підприємств, установ, організацій не  можуть 
нехтувати трудовим законодавством, погіршувати умови трудового 
договору під приводом карантину, бо інакше їм доведеться відпові-
дати за такі дії перед законом.

Кодекс законів про працю на сьогодні є основним нормативно-
правовим джерелом у галузі трудового права України й, зокрема, міс-
тить велику кількість норм, пов’язаних з поновленням працівників 
на роботі (глава XV), а також таких, які безпосередньо стосуються 
звільнення чи переведення працівника на іншу роботу і нероздільно 
пов’язані з поновленням (ст. 32–34, 36–411, 44, 492. У питанні понов-
лення на  роботі не  слід нехтувати нормами Конституції України, 
а саме: ст. 36, 43–46, 55, 124. 

У питанні поновлення працівника на  роботі доволі актуаль-
ною є практика Європейського суду з прав людини, зокрема справи 
«Красношапка проти України» (заява №  23786/02), «Балацький 
проти України» (заява № 34786/03).

Окрім Кодексу законів про  працю України, досить важли-
вою у  вирішенні судами трудових спорів є постанова Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових 
спорів», висновки з приводу застосування норм права в якій, відпо-
відно до ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. 
Також з приводу судового врегулювання питання поновлення пра-
цівника на роботі слід звернути увагу на статті Закону України «Про 
виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 р.
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Серед підзаконних нормативно-правових актів слід виділити 
наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України 
та  Міністерства соціального захисту України «Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» № 54, 
листи Міністерства праці та  соціальної політики України «Щодо 
порядку поновлення працівника на роботі та звільнення працівника 
за власним бажанням» від 7 серпня 2007 р. та «Щодо права підприєм-
ства стягнути з поновленого на роботі за рішенням суду працівника 
вихідну допомогу, яка була виплачена йому при  звільненні, і  гро-
шову компенсацію за  невикористану відпустку» від  8  січня 2009  р. 
і на постанову Кабінету Міністрів «Про Порядок обчислення серед-
ньої заробітної плати» №  100. Також питання поновлення праців-
ника на роботі міститься в роз’ясненні Міністерства юстиції України 
від 1 лютого 2011 р., яке встановлює «Порядок розірвання трудового 
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу».

Відповідно до  роз’яснення Міністерства юстиції України 
від  1  лютого 2011  р. поновлення на  роботі можливе у  таких випад-
ках: згідно з рішенням суду, якщо працівник звільнений без законних 
підстав; якщо працівник звільнений без  погодження з  профспілко-
вим органом (у випадку, коли погодження з профспілковим органом 
є обов’язковим за  законом); у  випадку, якщо працівника звільнено 
з роботи у зв’язку з незаконним засудженням [3]. Загалом доцільніше 
звернутися до ч. 1 ст. 235 КЗпП України, де зазначається, що підста-
вами поновлення на роботі працівника є його незаконне переведення 
на іншу роботу та звільнення без законних на це підстав [4].

У разі звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України (змін 
в організації виробництва і праці) діють обмеження на звільнення 
окремих категорій працівників, встановлені ст.  184, ст.  1861  КЗпП 
України (вагітних жінок і тих, що мають дітей віком до трьох років 
відповідно (до шести років — у випадках, передбачених ч. 6 ст. 179 
КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини до 14 років 
або дитини з  інвалідністю, батьків, які виховують дітей без матері 
(в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), опікунів або піклувальників, одного з  прийомних бать-
ків, одного з  батьків-вихователів), працівників молодше вісімнад-
цяти років відповідно до ст. 198 КЗпП України, працездатної молоді 
та  молодих спеціалістів відповідно до  Закону України «Про спри-
яння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 
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Відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП не допускається звільнення праців-
ника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період 
його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за  п.  5 ст.  40), 
а  також у  період перебування працівника у  відпустці. Це правило 
не  поширюється на  випадок повної ліквідації підприємства, уста-
нови, організації.

Нині дуже поширеним є поновлення на роботі працівника, який 
перебував на  військовій службі в  АТО під  час дії особливого пері-
оду. Звідси, відповідно до  ч.  3 ст.  119 КЗпП України, за  працівни-
ками, призваними на  строкову військову службу, військову службу 
за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову 
службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контр-
акту на проходження військової служби, під час дії особливого пері-
оду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення 
зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприєм-
стві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогос-
подарському виробничому кооперативі незалежно від  підпорядку-
вання та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких 
вони працювали на  час призову. Таким працівникам здійснюється 
виплата грошового забезпечення за  рахунок коштів Державного 
бюджету України відповідно до  Закону України «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Відповідно до  ст.  221 КЗпП України трудові спори розгляда-
ються комісіями по  трудових спорах та  районними, районними 
у місті, міськими чи міськрайонними судами. Однак правовий спір 
між роботодавцем та працівником із приводу поновлення на роботі 
та  виплати йому середнього заробітку вирішується тільки в  суді 
(п. 2 ч. 1 ст. 232 КЗпП). До комісії з трудових спорів (якщо вона є 
на  підприємстві) звільнений працівник для  вирішення такого 
питання звернутися вже не  може. У  КЗпП України ще й  досі вка-
зано перелік застарілих судових інстанцій, тому на сьогодні для вре-
гулювання спорів, що виникають з  трудових відносин, відповідно 
до ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» працівни-
кам варто звертатися до місцевих загальних та місцевих адміністра-
тивних судів залежно від підсудності [5].

Звертаючись до  суду, незаконно звільнений працівник подає 
позовну заяву про  поновлення на  роботі, стягнення заробітної 
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плати за  час вимушеного прогулу та, за  необхідності, відшкоду-
вання моральної шкоди. Відповідно до ст. 233 КЗпП України у спра-
вах про звільнення працівник може звернутися із заявою про вирі-
шення трудового спору до суду в місячний термін із дня вручення 
йому копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. 
Такий строк, зокрема, обумовлений тим, що роботодавець, усвідом-
люючи свої незаконні дії, як найшвидше намагатиметься уникнути 
передбаченої законом відповідальності, в  багатьох випадках шля-
хом ліквідації старого та створення нового підприємства. 

Іноді цей строк працівник може пропустити з  поважної при-
чини. У  такому разі працівника підтримає ст.  234 КЗпП, зокрема, 
й  ст.  127 ЦПК України, керуючись якою, суд може відновити про-
пущений для звернення строк, виходячи з поважних причин відпо-
відного клопотання, яке працівник додає до  поданого у  пропуще-
ний строк позову [6]. Закон не встановлює переліку таких причин, 
оскільки їх поважність визначається судом в  кожному окремому 
випадку залежно від  конкретних обставин. Зокрема, на  практиці 
такими поважними причинами вважаються хвороба працівника, 
перебування його у  відрядженні, відпустці, на  навчальних зборах, 
виконання ним державних або громадських обов’язків.

Механізм поновлення незаконно звільненого працівника 
на  роботі може здійснюватися як в  досудовому порядку врегулю-
вання спору, так і безпосередньо через суд. Досудове врегулювання 
в даному випадку є необов’язковим, але все ж таки його варто про-
вести.

Крок перший — досудове урегулювання. Цей крок полягає у звер-
ненні до особи, яка порушила ваші права, з вимогою добровільно 
поновити вас на  попередньому місці роботи. Як повідомляє офі-
ційний вебсайт Обухівської міської ради, «найкраще це робити 
у письмовому зверненні з обґрунтуванням незаконності звільнення 
чи переведення, в  якому необхідно також повідомити про  мож-
ливі негативні наслідки для  роботодавця в  разі відмови, а  також 
про  можливість кримінального покарання відповідно до  ст.  172 
Кримінального кодексу України  [7]. Одночасно можна звернутися 
до Прокуратури зі скаргою щодо порушення ваших трудових прав 
та до відповідної територіальної інспекції з праці при Держслужбі 
з  питань праці для  проведення перевірки додержання законодав-
ства про працю на вашому підприємстві» [8]. У випадку виявлення 
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порушень законодавства про  працю інспектор виносить робото-
давцю припис про усунення відповідних порушень, а щодо посадо-
вої особи — порушника складається та передається на розгляд суду 
протокол про притягнення такої особи до адміністративної відпові-
дальності, повідомляє helsinki.org.ua [9]. 

Подання письмового звернення в досудовому порядку доцільно 
використовувати й тоді, коли працівник прагне стягнути моральну 
шкоду відповідно до  ст.  2371 КЗпП. Якщо роботодавець надасть 
свою негативну відповідь на  ваше клопотання, воно може стати 
справжнім козирем у рукаві вмілого адвоката та загалом допомогти 
у частині доказування.

Крок другий  — судовий процес. Якщо досудове врегулювання 
спору вам не  допомогло, то протягом одного місяця з  дня вру-
чення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки 
на основі ст. 232 та 235 КЗпП України звертайтеся до суду з позо-
вом про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу 
або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи.

Якщо особа вважає своє звільнення незаконним, незалежно 
від підстав припинення трудового договору, вона звертається безпо-
середньо до місцевого суду загальної юрисдикції із заявою про понов-
лення на  роботі, оплату за  час вимушеного прогулу та  за  необ-
хідності  — відшкодування моральної шкоди. Відповідне право 
поширюється на  всіх працівників, окрім суддів, прокурорсько-слід-
чих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших 
установ прокуратури, які мають класні чини, особливості розгляду 
трудових спорів з  якими встановлюються відповідним законодав-
ством (ст. 222 КЗпП України). Окрім цього, згідно з ч. 3 ст. 221 КЗпП 
України, установлений порядок розгляду трудових спорів не  поши-
рюється на  спори про  дострокове звільнення від  виборної платної 
посади членів громадських та  інших об’єднань громадян за  рішен-
ням органів, що їх обрали, які в свою чергу користуються відповід-
ними гарантіями, зазначеними у ст. 118 КЗпП України.

Щодо питання поновлення варто пам’ятати, що суд не  може 
змінити підстави розірвання трудового договору чи скасувати 
накази роботодавця, проте може визнати звільнення незаконним 
і зобов’язати керівника підприємства поновити вас на роботі.

Крок третій — відкриття виконавчого провадження та понов-
лення на роботі. Після отримання працівником виконавчого листа 
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на підставі відповідного рішення суду та пред’явлення до відповід-
ного відділу державної виконавчої служби виконавчого документа 
разом із заявою стягувача про відкриття виконавчого провадження 
рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або пере-
веденого працівника виконується невідкладно в  порядку, визна-
ченому ст.  63 Закону України «Про виконавче провадження»  [10]. 
Рішення вважається виконаним боржником з  дня видання від-
повідно до  законодавства про  працю наказу або розпорядження 
про  поновлення стягувача на  роботі та  внесення відповідного 
запису до трудової книжки стягувача, після чого виконавець вино-
сить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Як зазначає Міністерство праці та соціальної політики України 
в листі від 7 серпня 2007 р., питання, пов’язане з фактом поновлення 
на роботі, вирішується відповідно до рішення суду: видається наказ 
про поновлення працівника на роботі та вносяться зміни до його тру-
дової книжки відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок ведення 
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства 
праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соці-
ального захисту населення № 58 від 29.07.93 р., зокрема, визнається 
недійсним запис, зроблений відповідно до наказу, визнаного судом 
незаконним (наприклад, пишеться: «Запис за  №  таким-то недій-
сний, поновлено на попередній роботі»). Поновлення на роботі від-
бувається не з дати винесення судом відповідного рішення, а з дати 
звільнення працівника, яка згідно з цим рішенням визнається недій-
сною [11].

Крок четвертий — отримання працівником виплат за час виму-
шеного прогулу. Ухвалюючи рішення про  поновлення незаконно 
звільненого працівника, суд відповідно до  ст.  235 КЗпП України 
одночасно приймає рішення про  виплату йому середнього заро-
бітку за час вимушеного прогулу, але не більше ніж за один рік. 

Якщо заява про  поновлення на  роботі розглядається більше 
одного року не  з  вини працівника, то суд виносить рішення 
про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. 
У разі часткової вини працівника розмір оплати вимушеного про-
гулу за  період понад один рік може бути відповідно зменшений. 
Згідно зі ст. 236 КЗпП України, до вимушеного прогулу прирівню-
ється затримка роботодавцем рішення про поновлення на роботі, 
а також невидача трудової книжки звільненому працівнику, що є 
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порушенням вимог розділу 4 Інструкції про порядок ведення тру-
дових книжок працівників. В  обох випадках працівникові має 
бути виплачений середній заробіток за весь час вимушеного про-
гулу. Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 82 КЗпП, час, коли працівник фактично 
не працював, але за ним відповідно до законодавства зберігалися 
місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у 
тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого 
незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), зара-
ховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну від-
пустку.

Як зазначено в  абзаці  4 п.  32 постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів», 
висновок суду про  наявність вини працівника (коли працівник 
не  з’являвся на  виклик суду, вчиняв інші дії з  метою зволікання 
розгляду справи) та про межі зменшення розміру оплати вимуше-
ного прогулу має бути вмотивованим [12]. Середньомісячна заро-
бітна плата обчислюється відповідно до  Порядку обчислення 
середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України №  100, виходячи з  виплат за  останні два кален-
дарні місяці роботи, що передують події, з  якою пов’язана відпо-
відна виплата. У  листі Міністерства праці та  соціальної політики 
України від 8 січня 2009 р. зазначено, що законодавством про працю 
України не передбачено повернення працівником грошової компен-
сації за всі невикористані ним дні щорічної відпустки в разі понов-
лення його на  роботі. Це передусім виявляється в  тому факті, що 
роботодавець зобов’язаний у разі звільнення працівника виплатити 
йому грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної 
відпустки (тобто ще до моменту звільнення) відповідно до ч. 1 ст. 24 
Закону України «Про відпустки» [13].
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ 
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

Земля є основним національним багатством 
України. Такими словами починається текст Земельного кодексу 
України, основного Закону, що визначає правове регулювання зе-
мельних відносин. Зазначеним документом також закріплено право 
за кожним громадянином України отримати свій маленький шмато-
чок цього багатства. 

31 березня 2020 р. Верховна Рада України проголосувала за Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» № 2178-10, 
який з 1 липня 2021 р. має відкрити ринок землі в Україні. Громадяни 
України, які є власниками землі, зможуть її продавати, а інші відпо-
відно купувати. За різними оцінками, вартість 1 га української землі 
буде 1400–2200  $. Середня вартість оренди 1  га землі на  2019  рік 
по Україні становить 2000 грн [1].

Ст.  14 Конституції України встановлює, що право власності 
на землю гарантується, набувається та реалізовується громадянами 
України відповідно до  закону [2]. Відтак постає питання: як отри-
мати безкоштовно земельну ділянку від держави? 

В Україні понад 60 млн га землі. Із них 42,7 млн га — понад 70 % — 
це земля сільськогосподарського призначення. При цьому йдеться 
про дуже родючі ґрунти. Близько 40 % с/г землі в Україні — це чор-
ноземи. У приватній власності зараз знаходиться 27,7 млн га, ними 
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володіють близько 7  млн українців. Відповідно ще більше 20  млн 
повнолітніх не мають у свої власності земельних ділянок с/г призна-
чення, хоча це право їм гарантується [3].

На даний момент існують такі норми безоплатної передачі 
земельної ділянки: для ведення фермерського господарства — в роз-
мірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподар-
ських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, 
міської ради, де знаходиться фермерське господарство; для ведення 
особистого селянського господарства — не більше 2 га; для ведення 
садівництва — не більше 0,12 га; для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна 
ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, 
в містах — не більше 0,10 га; для індивідуального дачного будівни-
цтва — не більше 0,10 га; для будівництва індивідуальних гаражів — 
не більше 0,01 га [4].

Важливими є положення ч. 3 ст. 116 Земельного Кодексу України 
(далі — ЗК) про передачу земельних ділянок безоплатно у власність 
громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, яка провадиться 
один раз по кожному виду використання. Що це означає у спроще-
ному, зрозумілому усім вигляді? Означає це те, що кожен громадянин 
України має право абсолютно безкоштовно отримати у свою приватну 
власність (приватизувати) шість земельних ділянок різного цільового 
призначення, тобто за переліком ст. 121 ЗК України [4].

Однак, на  жаль, органи, яким делеговані повноваження щодо 
передачі у  власність земельної ділянки, не  квапляться із  забезпе-
ченням цього права громадян України. Насамперед це пов’язано 
із  відсутністю у  громадян України доступу до  реєстру земельних 
ділянок, що можуть бути виділені на  безоплатній основі. Окрім 
того, чинне законодавство як умову виділення землі встановлює 
обов’язок розроблення детальних планів території міст, селищ 
та  сіл. Розробляються ці плани вкрай повільно, тож наразі зна-
чна частина українських земель перебуває без  належного оформ-
лення. Кадастрова карта України забезпечує можливість для  гро-
мадян ознайомитися із  вже оформленими земельними ділянками. 
Натомість, якщо ми бачимо на цій карті порожні місця, то це ніяк 
не означає, що на цю землю можна претендувати.

Реалізацію прав на  землю необхідно розглядати як здійснення 
приписів правових норм земельного законодавства щодо власності 
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та користування земельними ділянками (об’єктивне право) в прак-
тичну діяльність його суб’єктів (суб’єктивне право). Застосування 
права  — правова форма діяльності уповноважених на  те органів 
держави і посадових осіб з реалізації приписів норм матеріального 
права стосовно конкретних життєвих випадків шляхом винесення 
індивідуально-конкретних рішень.

Процедура реалізації прав на землю потребує від органів вико-
навчої влади або органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів 
виконання певних функцій із  застосування таких норм. У  свою 
чергу, виконання відповідних функцій можливе лише при  додер-
жанні визначеної земельно-процесуальними нормами процедури 
управлінської діяльності. Значний комплекс матеріальних земельно-
правових норм, що регламентує суспільні відносини у галузі прав 
на  землю, може бути реалізований лише за  допомогою юридично 
значимої правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування. Процедура їхньої діяльності 
врегульована процесуальними нормами земельного та  інших галу-
зей законодавства.

До першої групи матеріальних земельно-правових норм слід від-
нести норми, що стосуються виникнення суб’єктивного права влас-
ності на землю або права землекористування, їх реалізація потребує 
виконання відповідними органами та  іншими суб’єктами земель-
ного права певних послідовних дій. До  них належать: подання 
зацікавленою особою клопотання до  місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування про надання земельної 
ділянки; розгляд відповідним органом клопотань та прийняття сто-
совно них рішень; складання проєктів відведення земельних діля-
нок; встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості); 
одержання документа, що засвідчує право власності на  землю або 
право землекористування, та його державна реєстрація. Зазначені 
дії органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
мають певну процесуальну форму і відбуваються у рамках приписів, 
врегульованих процесуальними нормами [6].

Другу групу матеріальних земельно-правових норм, які потребу-
ють своєї реалізації, становлять норми, що визначають ведення дер-
жавного земельного кадастру (глава 34 Земельного кодексу). 

Для початку процесу та отримання земельної ділянки громадя-
нин України має пройти певні етапи та зробити наступні кроки:
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Крок 1. Подача клопотання. Громадяни, зацікавлені в одержанні 
безоплатно у  власність земельної ділянки із  земель державної або 
комунальної власності для  ведення фермерського господарства, 
особистого селянського господарства у  межах норм безоплатної 
приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконав-
чої влади (Держгеокадастру) , який передає земельні ділянки дер-
жавної чи комунальної власності у  власність відповідно до  повно-
важень, визначених ст. 122 ЗК. У клопотанні зазначаються цільове 
призначення земельної ділянки та  її орієнтовні розміри. До  кло-
потання додаються графічні матеріали, на  яких зазначено бажане 
місце розташування земельної ділянки.

Крок 2. Розробка проєкту землеустрою. Відповідний орган вико-
навчої влади, який передає земельні ділянки державної чи кому-
нальної власності у власність громадян, відповідно до повноважень 
розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає 
мотивовану відмову у  його наданні. Підставою відмови у  наданні 
такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування 
об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої міс-
тобудівної документації, схем землеустрою і  техніко-економічних 
обґрунтувань використання та  охорони земель адміністративно-
територіальних одиниць, проєктів землеустрою щодо впорядку-
вання територій населених пунктів, затверджених у встановленому 
законом порядку. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки розробляється за  замовленням громадян суб’єктами гос-
подарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою за законом, 
у строки, що обумовлюються угодою сторін. Вартість розробки про-
єкту землеустрою близько 5000 грн [6]. 

Крок 3. Реєстрація земельної ділянки в  кадастрі. Для  реєстрації 
земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК) власник 
або його представник (наприклад, землевпорядна організація) подає 
місцевому державному кадастровому реєстратору (місцеве управління 
Держгеокадастру) такі документи: заяву встановленого зразка; пого-
джений та затверджений проєкт землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки; спеціальний електронний обмінний файл (XML-файл).

В результаті реєстрації земельної ділянки у ДЗК державний када-
стровий реєстратор присвоює земельній ділянці кадастровий номер. 
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Після отримання кадастрового номера необхідно отримати відпо-
відний витяг із кадастру (ДЗК), який в подальшому буде підставою 
для реєстрації права власності на земельну ділянку.

Крок 4. Погодження проєкту землеустрою. Проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки погоджується в  порядку, вста-
новленому  ст.  186-1  Земельного кодексу України. Розробник подає 
на погодження до органу Держгеокадастру за місцем розташування 
земельної ділянки оригінал проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. Відповідний орган виконавчої влади, який пере-
дає земельні ділянки державної чи комунальної власності у  влас-
ність у двотижневий строк з дня отримання погодженого проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення 
про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та надання її у власність. Відмова органу виконавчої влади 
чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки 
у  власність або залишення клопотання без  розгляду можуть бути 
оскаржені до суду [8].

Крок 5. Реєстрація права власності на земельну ділянку в держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для отримання витягу 
про реєстрацію права власності на земельну ділянку необхідно звер-
нутись до  центру надання адміністративних послуг в  будь-якому 
районному центрі області, в  якій розташована земельна ділянка, 
та подати пакет документів з оригіналом рішення Держгеокадастру 
про затвердження проєкту землеустрою; оригіналом витягу з ДЗК 
про реєстрацію земельної ділянки; копією паспорта; копією іденти-
фікаційного коду та квитанцією про оплату послуг реєстрації. 

У результаті реєстрації державним реєстратором права власності 
на земельну ділянку видається витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯК ОБ’ЄКТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стрімкий розвиток технологій та й загалом сус-
пільного життя пришвидшує розвиток прав інтелектуальної влас-
ності, які зараз, як ніколи, потребують захисту, адже завдяки су-
часним технологіям з’являється багато способів неправомірного 
використання чужої інтелектуальної діяльності без  вказування 
автора. Авторське право складається з  немайнових (особистих) 
і  майнових прав автора. Немайнові права є невідчужуваними, 
тобто у будь-якого твору є автор, який завжди залишатиметься ав-
тором — з моменту створення цього твору і на весь час його існу-
вання. Майнові права можна передавати іншим особам як пода-
рунок, за домовленістю або за винагороду. Особа, яка має майнові 
права на твір, є його правовласником. Вона має право використову-
вати твір на  власний розсуд (продавати примірники, перекладати, 
видавати, екранізувати тощо).

Ст.  8 Закону України «Про авторське право і  суміжні права» 
визначає об’єктами авторського права твори у галузі науки, літера-
тури і  мистецтва, а  саме: літературні письмові твори белетристич-
ного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру 
(книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді 
та інші усні твори; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори 
з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пан-
томіми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу 
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та  їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мис-
тецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мис-
тецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, 
подібними до  фотографії; твори ужиткового мистецтва, у  тому 
числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства 
з художнього скла, ювелірні вироби тощо; ілюстрації, карти, плани, 
креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геоло-
гії, топографії, техніки, архітектури та  інших сфер діяльності; сце-
нічні обробки творів та інші об’єкти [1].

Щоправда, не  всю інтелектуальну діяльність можна віднести 
до об’єктів авторського права. До них не відносяться повідомлення 
про  новини дня або поточні події, що мають характер звичайної 
пресінформації; твори народної творчості (фольклор); видані орга-
нами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи 
політичного, законодавчого, адміністративного характеру та їх офі-
ційні переклади. Проте державні символи України, державні наго-
роди, символи і  знаки органів державної влади, Збройних Сил 
України та інших військових формувань, символіка територіальних 
громад, символи та знаки підприємств, установ та організацій, гро-
шові знаки будуть об’єктами інтелектуальної власності до їх офіцій-
ного затвердження і повинні захищатись відповідно до законодав-
ства України про авторські права. 

Також в Україні діє презумпція авторства (ст. 11 Закону України 
«Про авторське право і  суміжні права»). Це норма в  авторському 
праві, згідно з  якою авторство визнається юридично достовірним 
доти, поки не буде доведено зворотне. В основі презумпції лежить 
ідея про  те, що первинним суб’єктом, якому належить авторське 
право, є автор твору. 

Авторське право на  твір, створений у  співавторстві, належить 
всім співавторам незалежно від того, утворює такий твір одне нероз-
ривне ціле чи складається із частин, кожна з яких має самостійне 
значення. Навіть інтерв’ю відноситься до співавторства. І співавто-
рами будуть особа, яка брала інтерв’ю, і та, яка дала його [2].

Варто зазначити, що авторське право не  вимагає обов’язкової 
державної реєстрації чи будь-якого іншого спеціального оформ-
лення. Свідоцтво про  реєстрацію авторського права, видане 
Державною службою інтелектуальної власності України, є най-
більш значущим доказом приналежності авторських прав, а також 
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дата створення твору. Для позначення авторського права в публіка-
ціях використовується знак охорони авторського права, після якого 
вказується ім’я автора та рік публікації твору. Знак охорони автор-
ського права виглядає таким чином: ©. Для  здійснення реєстрації 
авторського права необхідно:

— заповнити анкети реєстрації (бланк реєстрації можна отри-
мати за  місцем реєстрації (в Державному департаменті інтелек-
туальної власності)). Якщо реєстрація здійснюється не  особисто 
автором, а  довіреною особою, то необхідно оформити довіреність 
для реєстрації;

— підготувати заяву для  реєстрації авторського права (бланк 
також надається за місцем реєстрації). Також необхідно буде надати 
такі відомості: інформацію про  заявника, об’єкт інтелектуальної 
власності (дату закінчення роботи над об’єктом, відомості про опри-
люднення об’єкта та документи, що це підтверджують), примірник 
твору в матеріальній формі, примірник авторського договору, заяву 
на реєстрацію авторського права в митному реєстрі об’єктів права 
інтелектуальної власності;

— надати квитанцію, чек, що підтвердять оплату вартості реє-
страції.

Щодо строку дії авторського права на  твір зазначимо, що воно 
виникає внаслідок його створення і починає діяти від дня створення 
твору протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім 
випадків, передбачених ст.  28 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права». Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдоні-
мом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, 
як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викли-
кає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюд-
неного анонімно або під  псевдонімом, розкривається не  пізніше ніж 
через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, перед-
бачений ч.  2 ст.  28 Закону України «Про авторське право і  суміжні 
права». Для  творів, оприлюднених анонімно або під  псевдонімом, 
строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як 
твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає 
сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого 
анонімно або під  псевдонімом, розкривається не  пізніше ніж через 
70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбаче-
ний Законом України «Про авторське право і суміжні права».
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У разі порушення будь-якою особою авторського права та (або) 
суміжних прав, вчиненого з  використанням мережі «Інтернет», 
особа, права якої були порушені, має право звернутися до власника 
вебсайту або вебсторінки, на  яких розміщена або в  інший спосіб 
використана відповідна електронна інформація, із заявою про при-
пинення порушення.

Заява про  припинення порушення повинна містити такі дані: 
ідентифікаційні відомості про заявника; вид та назву об’єкта автор-
ського права або суміжних прав, про  порушення права на  який 
йдеться у заяві; вмотивоване твердження про наявність у заявника 
майнових прав інтелектуальної власності на  об’єкт авторського 
права або суміжних прав; гіперпосилання на  розміщену в  мережі 
«Інтернет» інформацію; відомості про  постачальника послуг хос-
тингу, який надає послуги. Після отримання заяви відповідальна 
особа зобов’язана вилучити інформацію, що порушує право скарж-
ника.

Якщо вимога залишається без  задоволення, можна звернутися 
за захистом свого порушеного права до суду. Важливими доказами 
авторства в  суді є такі матеріали: свідоцтво про  авторське право; 
фіксоване звернення до  суб’єкта, що порушує авторське право, 
зі  спробою досудового врегулювання спору (наприклад, шляхом 
підписання ліцензійного договору); експертиза на  тотожність або 
схожість творів, виконана відповідним експертом; підписані ліцен-
зійні договори з чітко визначеними сумами (винагородами) за вико-
ристання цього об’єкта авторського права (для суб’єктів, які вима-
гають компенсації збитків).

Чим більше кейсів щодо захисту авторського права буде з’являтися 
в  інформаційному просторі, тим серйознішим буде до  них став-
лення. Зокрема, рішенням від  16.09.2019  р. у  справі №  914/968/19 
Господарський суд Львівської області зобов’язав власників труска-
вецького дельфінарію «Оскар» сплатити 245 888 грн за нелегальне 
використання музики. Так, 25 квітня 2018 р. у приміщенні дельфіна-
рію було проведено фіксацію використання музичних творів. Серед 
використаних об’єктів майнових авторських прав був твір “Get 
Lucky” у виконанні “Daft Punk feat Pharrell”. На підставі відеофіксації 
приватна компанія «Організація колективного управління автор-
ськими та суміжними правами» подала позов проти власника дель-
фінарію про виплату компенсації у зв’язку з порушенням майнових 
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авторських прав, оскільки суб’єктом майнових авторських прав 
щодо пісні “Get Lucky” є ТОВ «Ворнер Мьюзік Україна» [3; 4].
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Від початку 2020 р. на українських дорогах заги-
нули 2842 людини, повідомила патрульна поліція України. За показ-
никами аварійності та наслідків ДТП, Україна є однією з лідерок се-
ред європейських країн. Так, в середньому у країнах — членах ЄС 
на 100 тисяч жителів припадає 5 % загиблих у ДТП, тоді як в Україні 
такий показник становить (за даними 2019 р.) 8,22 % осіб. Світові 
експерти до причин ДТП відносять різні чинники. Більшість з них 
залежить від  людського фактору, неналежного стану транспортно-
го засобу та поганих погодних умов. Серед людських факторів пе-
редусім виділяють такі: помилки і втому водіїв, незадовільні навики 
управління транспортними засобами у  складній обстановці, нена-
лежне технічне обслуговування транспортних засобів, перевищен-
ня швидкості і обгону. До інших умов, що призвели до порушення 
правил дорожнього руху, відносять поганий стан доріг, затори, ви-
крадення транспортних засобів тощо. Кількість порушень на доро-
гах столиці перевищує будь-які показники по  Україні, в  середньо-
му тільки за один місяць протягом 2020 р. чергові патрульної поліції 
фіксують на дорогах Києва понад 20 тис. ДТП [1].

Після вчинення дій, визначених ПДР, слід провести детальну 
фото- або відеофіксацію місця ДТП. Фото- або відеофіксація місця 
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ДТП не  дасть можливості спотворити місце ДТП, а  також обста-
вини, які спричинили її настання. Також фото- та  відеофіксація 
під  час судового розгляду справи про  адміністративне правопо-
рушення та  встановлення особи винуватця ДТП стане додатком 
до доказової бази. Не варто забувати і про можливу наявність віде-
ореєстраторів на  інших автомобілях, які були учасниками дорож-
нього руху в момент настання ДТП, а тому не буде зайвим по мож-
ливості звернутись до таких осіб для отримання відеозапису.

Необхідно зберігати авто або інше пошкоджене майно в такому 
стані та вигляді, які воно мало на момент настання ДТП, поки стра-
ховик або уповноважена ним особа не огляне таке авто або майно. 
Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів» перед-
бачено обов’язкове страхування відповідальності власника тран-
спортного засобу за збиток, заподіяний третім особам у результаті 
ДТП [2]. Метою даного виду страхування є відшкодування збитку, 
заподіяного життю, здоров’ю і майну тих, хто постраждав внаслідок 
ДТП, а також захист майнових інтересів страхувальників, оскільки 
збиток замість винного в ДТП відшкодовує страхова компанія. 

Для отримання страхового відшкодування необхідно підготувати 
пакет документів та протягом 30 днів подати заяву про відшкодування 
збитків до страхової компанії. Проведення експертизи дасть змогу вста-
новити точну суму збитку транспортного засобу. Автотоварознавча 
експертиза — це дослідження, яке встановлює реальну вартість пошко-
дженого або викраденого транспортного засобу, його вузлів і деталей. 
Необхідність такої експертизи в контексті автострахування зумовлена 
тим, що страхові компанії часто роблять низьку оцінку збитку тран-
спортного засобу, щоб заощадити власні кошти. Тому результат експер-
тизи ДТП є вагомою підставою для виплати страховими компаніями 
компенсації, визначеної у  ході експертизи. Фахівці зможуть підтвер-
дити і зафіксувати пошкодження, отримані в результаті ДТП, та надати 
повний фотозвіт і експертний висновок. Причому об’єктами автотова-
рознавчої експертизи можуть бути як самі транспортні засоби, так і їх 
пошкоджені частини [3].

Згідно з п. 1 ст. 34 Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспорт-
них засобів», страховик зобов’язаний протягом двох робочих днів 
з  дня отримання повідомлення про  настання події, що містить 
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ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі 
здійснити запити щодо отримання відомостей, потрібних для своє-
часного здійснення страхового відшкодування.

При оцінці моральної (немайнової) шкоди, спричиненої потер-
пілим, суд повинен належним чином оцінювати ступінь їх немайно-
вих витрат, а також у випадках пред’явлення таких вимог до стра-
ховиків ураховувати положення ст. 611 Цивільного кодексу України 
про  те, що таке відшкодування може бути застосовано лише 
у передбачених законом або договором випадках порушення стра-
ховою компанією зобов’язань, і  виходити з  того, чи передбачена 
укладеним договором можливість такого відшкодування страхо-
виком. Необхідно звернути увагу на те, що відповідно до п. 3 ч. 2 
ст.  23 Цивільного кодексу України розмір грошового відшкоду-
вання моральної шкоди визначається судом залежно від характеру 
правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погір-
шення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх 
реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо 
вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших 
обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру від-
шкодування враховуються вимоги розумності і справедливості [4].

Під шкодою, що має бути відшкодована, потрібно розуміти втрату 
або зменшення блага потерпілих осіб внаслідок порушення їхніх 
прав або втрату нематеріальних благ (життя, здоров’я тощо) (поста-
нова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 
судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» № 6 
від 27.03.1992 р.) [5]. У зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я потерпілі особи мають право на відшкодування їм заробітку 
(доходу), втраченого внаслідок втрати чи зменшення професійної або 
загальної працездатності, а також на відшкодування додаткових витрат, 
викликаних необхідністю посиленого харчування, санаторно-курорт-
ного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду 
тощо (ч. 1 ст. 1195 ЦК України). Розмір шкоди, завданої смертю потер-
пілих осіб, відшкодовується за правилами ст. 1200–1201 ЦК України. 

Право на  відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, 
які були на  утриманні потерпілого або мали на  день його смерті 
право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпі-
лого, народжена після його смерті, та особа, яка зробила необхідні 
витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника. 
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Право на  відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізич-
них та юридичних осіб, має власник (ч. 3 ст. 386 ЦК України) та/або 
особи, які мають речове право на чуже майно (ст. 396 ЦК України). 

З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може 
зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі 
(передати річ того ж роду і  такої ж якості, полагодити пошкоджену 
річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір 
таких збитків, що підлягає відшкодуванню потерпілому, визначається 
відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду 
справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої 
речі (ст. 1192 ЦК України). Відшкодування шкоди, пов’язаної з фізич-
ним знищенням транспортного засобу, регламентовано ст. 30 Закону 
України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників транспортних засобів». Транспортний засіб ува-
жається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможли-
вим чи економічно не обґрунтованим. Ремонт вважається економічно 
не обґрунтованим, якщо передбачені, згідно з аварійним сертифікатом 
(рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним ава-
рійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодав-
ства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу пере-
вищують вартість транспортного засобу до ДТП.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТІ 
У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

При здійсненні правосуддя важливе значення 
має забезпечення права на оскарження судового рішення в судових 
інстанціях вищого рівня, тому дане право відноситься до ключових 
прав людини та громадянина та показником рівня свободи і спра-
ведливості в країні, її демократичності, об’єктивності у врегулюван-
ні правовідносин «держава  — людина». Наявність чіткої та  ефек-
тивної вертикалі судової влади є гарантією існування верховенства 
права в державі. 

Європейський суд з прав людини завжди був і залишається взі-
рцем справедливості та ефективності, а його практика сприяє вдо-
сконаленню законодавства на  національному рівні, науковим 
дослідженням тощо. Саме тому доречним є вивчення особливос-
тей реалізації принципу публічності безпосередньо Європейським 
судом з прав людини в його практиці. 

Принцип публічності  — один з  найважливіших для  побудови 
та функціонування системи правосуддя. Словники термін «публіч-
ний» визначають як те, що відбувається в присутності публіки, при-
людний, гласний, відкритий [1, 512]; також призначений для широ-
кого відвідування та користування [2, 100]. 

Ст.  6 Конвенції вказує, що право на  справедливий суд вклю-
чає публічний розгляд справи. Це означає, що в судову залу мають 
доступ не  тільки сторони чи зацікавлені особи, але  й  будь-які 
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сторонні люди. Більше того, вони не  повинні пояснювати власну 
зацікавленість саме в цьому засіданні [3, 7].

Питання, пов’язані з  досягненням рівноваги між  громадськими 
структурами і  приватними інтересами, неодноразово порушува-
лися у  рішеннях ЄСПЛ. Наприклад, у  справі «“Вереніґінґ Векблад 
Блюф!” проти Нідерландів»1 від 09.02.1995 р ЄСПЛ дійшов висновку, 
що втручання в права людини повинно бути передбачено національ-
ним правом, яким особі надаються достатні процесуальні гарантії 
від свавільного втручання. У справі «Серявін та інші проти України»2 
від 10.02.2010 р. ЄСПЛ зазначив, що будь-яке втручання органу влади 
в  захищене право не  буде суперечити ЄКПЛ та  протоколам до  неї 
тільки в разі забезпечення «справедливого балансу» між загальним 
інтересом суспільства і вимогами захисту основних прав конкретної 
людини. Питання про те, чи був забезпечений такий справедливий 
баланс, стає актуальним тільки після того, як встановлено, що відпо-
відне втручання задовольнило вимоги законності і не було свавіллям.

Слід звернути увагу на ще одну особливість реалізації в кримі-
нальному провадженні принципу публічності, яка пов’язана з тим, 
що публічність  — це пріоритет громадських, державних інтересів 
у взаємовідносинах людини з владою, а тому реалізація цього прин-
ципу сприяє примусу учасників кримінального судочинства в разі 
невиконання ними кримінально процесуального закону, допускає 
обмеження їх конституційних прав і свобод.

Сфера кримінального провадження є саме тією сферою право-
творчої і правозастосовної державної діяльності, в якій обмеження 
прав людини є об’єктивно необхідним явищем для успішного досяг-
нення сучасного правозахисного призначення кримінального про-
вадження, охорони прав і  законних інтересів фізичних і  юридич-
них осіб, які беруть в ньому участь, а також для швидкого і повного 
розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного 
застосування Закону з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, був при-
тягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

1 Справа «“Вереніґінґ Векблад Блюф!” проти Нідерландів» (заява № 44/1993/439/518): 
Рішення Європейського суду з прав людини, 09.02.1995 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/980_107

2 Справа «Серявін та інші проти України» (заява № 4909/04): Рішення Європейсько-
го суду з прав людини, 10.02.2010 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_672
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Згідно з  правовою позицією ЄСПЛ, в  кримінальному процесі 
має існувати таке співвідношення особистих і  суспільних інтересів, 
при  якому будь-яке обмеження прав і  законних інтересів учасників 
кримінального судочинства повинно бути забезпечене наявністю чітко 
визначених процесуальних гарантій. Обов’язком держави, органів дер-
жавної влади є створення умов для  реалізації приватних інтересів, 
а також їх охорона і захист при здійсненні кримінального провадження.

Існує думка, що встановлення балансу особистих і  суспільних 
інтересів, захист особистих інтересів та їх відновлення у разі пору-
шення є найбільш загальними вимогами принципу публічності. 
Саме із цією метою виконавчі органи, їх посадові особи наділені дер-
жавою відповідними повноваженнями, саме на виконання завдань 
кримінального судочинства повинна бути спрямована будь-яка їхня 
активність та ініціативність у кримінальному провадженні.

Окрім цього, однією зі  складових публічності є відкритий роз-
гляд справи. «За своєю суттю відкритість судового процесу означає 
чіткий та прозорий процес розгляду судової справи, що є зрозумі-
лим для  громадськості, а  також право громадян бути присутніми 
під час розгляду судових справ» [4, 134].

Публічність провадження захищає підсудного від таємного право-
суддя, на яке не поширюється контроль громадськості; вона є також 
одним із  засобів, який допомагає зберегти довіру до  судів. Завдяки 
прозорості, яку вона надає відправленню правосуддя, публічність 
дає змогу втілювати мету ст.  6 §  1: справедливий судовий розгляд, 
гарантованість якого є одним із  принципів кожного демократич-
ного, у розумінні Конвенції, суспільства (Riepan проти Австрії, § 27; 
Крестовський проти Росії, § 24; Sutter проти Швейцарії, § 26).

Із принципу публічності провадження в судових органах випли-
вають два різні аспекти: здійснення публічних судових дебатів 
та публічне проголошення рішень і вироків (§ 27; Tierce і інші проти 
Сан-Марино, §  93). Право на  «публічний судовий розгляд», гаран-
товане ст. 6 § 1, неодмінно передбачає право на «судове засідання» 
(Döry проти Швеції, §  37). Водночас обов’язок провести відкрите 
судове засідання не  є абсолютним в  усіх справах, що стосуються 
кримінального процесуального аспекту ст. 6. 

У той час, як вимоги справедливого судового розгляду є найсу-
ворішими стосовно осердя кримінального права, гарантії, надані 
кримінальним процесуальним аспектом ст. 6, не обов’язково мають 
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застосовуватись з усією суворістю до інших категорій справ, які хоч 
і підпадають під дію цього аспекту ст. 6, але не мають особливо тяж-
кого характеру (Юссіла проти Фінляндії [ВП], § 41–43). 

Проте відмова провести судові дебати сторін може бути обґрун-
тована лише у виняткових випадках (Grande Stevens та інші проти 
Італії, §  121–122). Виняткові обставини, якими можна виправ-
дати відсутність судових дебатів, залежать переважно від  харак-
теру питань, які вивчатиме суд, зокрема, чи вони стосуються питань 
фактів і  права, які не  можна розглянути належним чином на  під-
ставі матеріалів справи. Проведення усного судового провадження 
не  є обов’язковим у  справах, які не  порушують жодних питань 
щодо достовірності або не  викликають суперечності щодо фактів, 
що вимагає обговорення складових доказової бази чи змагального 
провадження за участю свідків, як і тоді, коли обвинувачений мав 
належну можливість захистити свою позицію письмово і  спросту-
вати зібрані проти нього докази [5, 55–56]. 

Отож слід погодитися з дослідником права на суд Е. Трегубовим 
у  тому, що публічний характер розгляду справи спрямований 
на  захист особи від  таємного, не  підконтрольного суспільству від-
правлення правосуддя. З  іншого боку, публічність є важливим 
інструментом, який сприяє зміцненню довіри до діяльності судової 
системи. Це підтверджено ЕСПЛ у  багатьох справах, одна з  остан-
ніх «Рякіб Бірюков проти Росії» (2008). Публічність процесу викли-
кає повагу до суду, підвищення рівня правових знань, довіри до судо-
вих інституцій, а в широкому аспекті — підвищення рівня правової 
культури населення.

Підсумовуючи вищевикладене та  враховуючи практику ЄСПЛ, 
можна зробити висновок про те, що принцип публічності в кримі-
нальному провадженні — це сукупність вимог, які визначають поря-
док здійснення активної та  ініціативної діяльності професійними 
учасниками кримінального провадження, спрямованої, в межах їх 
компетенції, на досягнення завдань кримінального судочинства.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Конституційний Суд України є органом консти-
туційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції 
України, вирішує питання про відповідність Конституції України за-
конів України та в передбачених Конституцією України випадках ін-
ших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а та-
кож інші повноваження відповідно до Конституції України. Розпочав 
свою діяльність за новою Конституцією 18 жовтня 1996 р.

До його повноважень входить не  тільки офіційне тлумачення 
Конституції України, а  й  відповідно до  ст.  55 Основного Закону 
захист прав та законних інтересів громадян шляхом їх звернення 
до відповідної інстанції. Конституційна скарга може бути подана 
в  разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту 
вичерпано, з  дня набрання законної сили остаточного судового 
рішення сплинуло не  більше трьох місяців. Суд може відмовити 
у  відкритті конституційного провадження, визнавши консти-
туційну скаргу неприйнятою, якщо зміст і  вимоги її є очевидно 
необґрунтованими або має місце наявне зловживання правом 
на  подання скарги. Справи, щодо яких відкрите конституційне 
провадження Суд розглядає в порядку письмового або усного про-
вадження (основною формою є письмове). Рішення та  висновки, 
ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, оста-
точними і не можуть бути оскаржені [1].
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Уперше Конституційний Суд з’явився в Австрії (Конституційний 
Суд Австрії) і в Чехословаччині в 1920 р. Концепцію австрійського 
суду розробив юрист Ганс Кельзен. Після Другої світової війни 
Конституційний Суд був створений у  ФРН (Конституційний суд 
ФРН), потім при  установі П’ятої республіки в  1958  р. у  Франції 
(Конституційна рада Франції з низкою судових функцій, але обме-
женими повноваженнями), в  1980  р. в  Бельгії при  федераліза-
ції країни (Конституційний Суд Бельгії, що спочатку називався 
Арбітражним, але мав конституційні повноваження).

У 1963  р. був створений Конституційний Суд в  Югославії, 
в 1986 р. — в Польщі, а на початку 1990-х — практично у всіх схід-
ноєвропейських державах (в тому числі в  Російській Федерації). 
Наразі відповідна інституція існує у  Вірменії, Австрії, Білорусі, 
Бельгії, Болгарії, Боснії і  Герцеговині, Німеччині, Казахстані, Росії, 
Італії, Іспанії, Литві, Грузії, Молдові, Франції та інших країнах [2].

В Україні за  часів радянської доби Конституцією УРСР 1978  р. 
(після змін республіканської Конституції від  1989  р.) був передба-
чений Комітет конституційного нагляду, але цей орган так і не був 
сформований. Натомість після змін Конституції 1990 р. було перед-
бачено формування нового органу правового захисту Конституції — 
Конституційного Суду Радянської України. Склад суду мав обиратися 
Парламентом Української РСР, але і цей орган не був сформований. 
Після здобуття Україною незалежності, влітку 1992  р. Верховна 
Рада України ухвалила Закон України «Про Конституційний Суд 
України», що визначав організаційні засади, завдання та  функції, 
порядок формування органу конституційної юрисдикції.

У 1992–1996  рр. робота суду була малоефективною: Верховна 
Рада призначила лише голову Конституційного Суду, спроби обрати 
заступника голови та  решту суддів виявились безрезультатними. 
Ухваленням нової Конституції (28 червня 1996 р.), а також Закону 
України «Про Конституційний Суд України» (16  жовтня 1996  р.) 
було чітко визначено систему захисту Конституції та початок реаль-
ної діяльності Конституційного Суду. Після перерви в дієздатності 
Суду, зумовленій закінченням терміну повноважень більшості його 
суддів, 4 серпня 2006 р. 14 суддів Конституційного Суду склали при-
сягу, що відновило його роботу [3].

Судді Конституційного Суду здійснюють свої повнова-
ження, керуючись Конституцією України, Законом України «Про 
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Конституційний Суд України» та  Регламентом Конституційного 
Суду України, що закріплюють мету, завдання, правовий ста-
тус та  форми діяльності Конституційного Суду. Закон України 
«Про Конституційний Суд України» (1996  р.) розвиває та  дета-
лізує конституційні положення щодо організації, повноважень, 
порядку та  принципів діяльності суддів Конституційного Суду, 
вимог до суддів та порядку їх призначення і звільнення з посад 
тощо. Регламент Конституційного Суду України визначає поря-
док обрання голови та  його заступників, утворення колегій 
суддів, постійних і  тимчасових комісій Конституційного Суду 
України, призначення секретарів колегій суддів, керівника секре-
таріату тощо.

Наразі до складу Конституційного Суду входять 15 з 18 суддів. 
Засідання Конституційного Суду є повноважним, якщо на ньому 
присутні щонайменше 12  суддів (ст.  66 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»). Зараз у відставці перебуває 38 суд-
дів. Склад Конституційного Суду України переобирався 4 рази [5].

З метою забезпечення ефективної діяльності Конституційного 
Суду України створений та діє Апарат Суду, до складу якого вхо-
дять: секретаріат; служба кожного судді; інші підрозділи (архів, 
бібліотека, друкований орган «Вісник Конституційного Суду 
України» [4].

Конституційний Суд України є колегіальним органом, тож 
основна його діяльність пов’язана з  прийняттям певних юри-
дичних рішень на  засіданнях та  пленарних засіданнях. У  складі 
Суду діють Велика палата, два сенати та  шість колегій. Велика 
палата, сенати, колегії у межах визначених Законом України «Про 
Конституційний Суд України» повноважень щодо конституцій-
ного провадження діють як Конституційний Суд. Основна форма 
роботи Конституційного Суду — пленарні засідання, на яких цей 
орган розглядає та  дає висновки у  справах за  конституційними 
поданнями, конституційними зверненнями та  конституційними 
скаргами, затверджує положення про  тимчасові комісії, їх персо-
нальний склад та голів. На звичайних засіданнях Конституційний 
Суд України затверджує, вносить зміни та  доповнює Регламент 
Конституційного Суду України, вирішує питання, пов’язані 
з  Апаратом Конституційного Суду України, утворює постійні 
комісії та затверджує їх персональний склад [5].
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ДОБРОЧЕСНІСТЬ — 
КЛЮЧОВА ВИМОГА ДО КАНДИДАТІВ 
НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

За визначенням, яке дають нам словники, добро-
чесність (латин. castitas; англ. chastity, integrity) — моральна якість 
та чеснота, проявляється у тілесній чистоті у всіх її проявах; це по-
зитивна протилежність статевої нестриманості, блуду, розпусти, 
а особливо в самотньому житті. Доброчесності протистоїть хтивість 
(похіть, латин. luxuria). Для грецького терміна «arete» важко знайти 
в українській мові однозначний відповідник (найкращим видалося 
слово «доброчесність»), оскільки в давньогрецькій мові він означав 
сукупність моральних і  громадянських якостей; під словом «arete» 
розуміється громадянська чеснота, вміння займатись державними 
справами [1; 2].

На думку Сократа, знання є доброчесністю (добром, благом), 
без  них неможливо зробити вибір, щоб мати втіху й  уникнути 
страждань. Уподібнення Сократом доброчесності до  знань пере-
дусім означає свідоме й  відповідальне ставлення індивіда до  спо-
собу свого життя, моральної поведінки. Вважаючи розум рушій-
ною силою, Сократ визнавав суверенність індивіда, тобто моральні 
норми, авторитет яких традиційно ґрунтувався на зовнішніх силах 
(суспільство з  його громадською думкою, Бог), людина повинна 
виправдати перед  своїм розумом: «Такий я завжди, а  не тільки 
тепер: я не здатний скоритися нічому з усього, що в мені є, крім того 
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переконання, яке після ретельної перевірки видається мені найкра-
щим». Розум індивіда є основним критерієм і суддею щодо моралі. 
Доброчесність означає здатність керуватися своїми переконаннями 
і протистояти хибним думкам інших людей, хоч би якими вони були 
і  скільки б їх було. Боятися слід не  зовнішнього осуду, головне  — 
не вступити в суперечність із собою [3; 4]. 

Якщо розглядати термін «доброчесність» з точки зору права, то 
він вживається у кількох законах України, однак тлумачення цього 
поняття немає в жодному з них, що варто вважати недоліком у зако-
нодавстві. Саме по собі поняття «доброчесність» було сформоване 
за  рамками юриспруденції, і  щоб з’ясувати його зміст, необхідно 
звернутись до усіх нормативно-правових актів, у яких згадуються 
вимоги до державних службовців, їх моральні та етичні норми [5]. 

Закон України «Про державну службу» (з 2015  р.) зазначає 
доброчесність п’ятим принципом і  визначає його як «спрямова-
ність дій державного службовця на  захист публічних інтересів 
та  відмова державного службовця від  превалювання приватного 
інтересу під  час здійснення наданих йому повноважень» (ст.  4). 
Попередній Закон України «Про державну службу» (2011–2015 рр.) 
зазначав доброчесність як принцип державної служби, наводив 
його без  визначення, шостим з-поміж інших (ст.  3). У  ст.  8 вище-
зазначеного Закону бачимо вимоги, які безпосередньо стосуються 
доброчесності, а саме: дотримуватися принципів державної служби 
та  правил етичної поведінки; сумлінно і  професійно виконувати 
свої посадові обов’язки та умови контракту про проходження дер-
жавної служби (у разі укладення); дотримуватись вимог законодав-
ства у сфері запобігання і протидії корупції [6].

Термін «доброчесність» також вживається у законах «Про запо-
бігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної полі-
тики в Україні». В контексті боротьби з корупцією доброчесність — 
це необхідна морально-етична складова діяльності державного 
службовця, яка визначає межу і спосіб його поведінки, що базується 
на принципах доброго ставлення до громадян та чесності у способі 
власного життя, виконанні своїх обов’язків та  розпорядженні дер-
жавними ресурсами. Законом України «Про запобігання коруп-
ції» визначено спеціально уповноважені суб’єкти у  сфері протидії 
корупції — органи прокуратури, Національної поліції, Національне 
антикорупційне бюро України, Національне агентство з  питань 
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запобігання корупції. Загальні засади протидії корупції визначено 
у  Цивільній конвенції про  боротьбу з  корупцією, Кримінальній 
конвенції про  боротьбу з  корупцією та  Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції [7; 8; 9]. 

Ще одним нормативно-правовим актом є Правила етичної пове-
дінки державних службовців. Цей документ ширше розкриває пра-
вила етичної поведінки державних службовців, а  найголовніше  — 
передбачає дисциплінарну відповідальність за  порушення цих 
правил. У Правилах багато уваги приділено принципам державної 
служби, а  саме: служінню державі та  суспільству, гідній поведінці, 
доброчесності, лояльності, політичній нейтральності, прозорості 
та підзвітності, сумлінності [10].

Сьогодні Конституція України встановлює пряму норму щодо 
морально-етичних стандартів під час формування суддівського кор-
пусу. Зокрема, Основний Закон України передбачає, що суддя має 
бути доброчесним, а  суддя Конституційного Суду України пови-
нен мати високі моральні якості. Як превентивний засіб у боротьбі 
з корупцією Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.) 
запроваджує декларацію доброчесності судді та кандидата на посаду 
судді. Загалом декларація — документ самоперевірки, декларування 
перед  громадськістю із  широкої низки питань, які дають повне 
уявлення про  зміст доброчесності. Так, відповідно до  положень 
Кодексу суддівської етики (2013  р.) «забезпечення права кожного 
на  судовий захист... [висуває] високі вимоги до  моральних якос-
тей кожного судді», «суддя повинен бути обізнаним про  свої май-
нові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обі-
знаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї» (преамбула та ст. 18 
Кодексу). Водночас «порушення правил етичної поведінки, вста-
новлених цим Кодексом, не  можуть самі по  собі застосовуватися 
як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідаль-
ності...» (ст. 4) [11; 12]. 

Громадська рада доброчесності — це орган, який перевіряє суд-
дів та кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та про-
фесійної етики. Відповідно до  ч.  6 ст.  87 профільного закону, 
Громадська рада доброчесності, зокрема, збирає, перевіряє та аналі-
зує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді); надає Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кан-
дидата на  посаду судді); надає, за  наявності відповідних підстав, 
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Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про  невід-
повідність судді (кандидата на  посаду судді) критеріям професій-
ної етики та  доброчесності, який додається до  досьє кандидата 
на посаду судді або до суддівського досьє; делегує уповноваженого 
представника для  участі у  засіданні Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата 
на посаду судді) [11].

У Правилах адвокатської етики, затверджених звітно-виборним 
з’їздом адвокатів України, також є кілька статей, що стосуються 
доброчесності: ст.  11, 12, 44, 65, в  яких йдеться про  компетент-
ність та  добросовісність, повагу до  адвокатської професії, дотри-
мання принципів чесності та добропорядної репутації під час здій-
снення професійної діяльності в суді, етичні особливості відносин 
між адвокатами та органами адвокатського самоврядування [13].

Доброчесність (для цілей конкурсу) визначається як «послідовна 
особиста поведінка відповідно до  норм моралі та  етики, а  також 
вимог законодавства (уникнення конфлікту інтересів, запобігання 
корупції), відданість цінностям системи безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та ідеї служіння громадськості)». У разі проведення 
конкурсу (на зайняття посади державного службовця) мають бути 
дотримані такі принципи: забезпечення рівного доступу; політич-
ної неупередженості; законності; довіри суспільства; недискриміна-
ції; прозорості; доброчесності; ефективного і  справедливого про-
цесу відбору. Співбесіда проводиться Комісією з метою оцінювання 
рівнів компетенцій кандидатів, необхідних для  роботи на  посаді, 
а саме — доброчесності [14; 15]. 
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ІНСТИТУТ ІМПІЧМЕНТУ: 
МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АСПЕКТИ

Одним із проявів системи стримувань і противаг 
у міжнародній і вітчизняній державно-правовій практиці є інститут 
імпічменту. Інтерес до вивчення цього інституту зумовлюється акти-
візацією останніми роками спроб застосування цієї процедури щодо 
глав деяких держав, що свідчить про практичну актуальність фено-
мену імпічменту. Імпічмент є одним з механізмів контролю за діяль-
ністю вищих посадових осіб, як конституційно-правове явище роз-
криває природу і  потребу юридичної відповідальності керманичів, 
які покликані утверджувати конституційну законність. Безперечно, 
зміст імпічменту повинен відповідати загальним вимогам юридичної 
відповідальності, гарантувати об’єктивність процесу, сприяти мир-
ному вирішенню конституційних конфліктів [1, 158].

Інститут імпічменту має досить довгу історію формування, 
що пояснюється усвідомленням людьми важливості існування 
такого інституту і, відповідно, його ретельною розробкою. Цей 
інститут конституційного права у  різних державах виник в  різні 
часи та  в  неоднакових історичних умовах, що істотно впливає 
на нинішнє його наповнення, однак у будь-якому разі саме за допо-
могою цього інструменту можна убезпечити вищі органи держав-
ної влади від свавілля і зловживання владою. Зрозуміло, що за весь 
період свого існування він зазнав деяких змін, трансформувався і не 
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завжди трактується з  тієї позиції, відповідно до  якої був запрова-
джений. Імпічмент утворює самостійний інститут конституційного 
права, являє собою сукупність правових норм, що визначають під-
стави імпічменту, його механізм і конституційно значимі наслідки 
примусового усунення від посади [1, 164].

У становленні та  розвитку даного інституту конституційного 
права можна виділити кілька етапів, які мають свої особливості як 
щодо нормативного закріплення, так і практики реалізації цієї про-
цедури:

1) XIV–XVII ст. — поява прототипу імпічменту в Англії як засобу 
контролю за діями короля з деяких особливо важливих питань шля-
хом усунення з посади королівських міністрів та анулювання наказів, 
виданих королівськими фаворитами. Нормативне закріплення дана 
процедура отримала при прийнятті угоди між парламентом і королем 
від 1338 р. і полягала в тому, що будь-хто з королівських міністрів міг 
бути усунений з  посади за  вчинення «тяжких злочинів та  проступ-
ків». У 1376 р. дана процедура була застосована проти барона Вільяма 
Латімера  — його позбавлено титулу Червоного барона Латімеру 
й засуджено до тривалого тюремного ув’язнення [2];

2) кін. XVII — поч. XVIII ст. — зміна британської моделі імпіч-
менту, що полягала у  розширенні кола осіб, щодо яких міг бути 
застосований імпічмент. У 1681 р. Палата общин прийняла резолю-
цію, відповідно до якої процедуру імпічменту могли застосовувати 
до будь-якої посадової особи в країні; 

3) кін. XVIII ст. — 80-ті рр. XX ст. — поширення інституту імпіч-
менту в усьому світі та поява так званої американської моделі імпіч-
менту. В  США інститут імпічменту законодавчо був закріплений 
у  Конституції 1787  р., де було використано британські формулю-
вання «державна зрада», «тяжкі злочини та  проступки» (розділ  4 
ст. ІІ Конституції США) [2, 17];

4) кін. ХХ  ст. і  триває нині  — впровадження даного інституту 
конституційного права та  модернізація сучасного конституцій-
ного законодавства про імпічмент. На сьогодні найвідомішим при-
кладом вдалого імпічменту є позбавлення влади Президента Литви 
Р. Паксаса. Конституційний Суд визнав Р. Паксаса винним у трьох 
порушеннях Конституції: 1) у незаконному наданні литовського гро-
мадянства росіянинові Ю. Борисову за надану ним фінансову допо-
могу; 2) порушенні державної таємниці, Конституції та  присяги, 
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попередивши Ю.  Борисова про  те, що за  ним стежать; 3)  переви-
щенні службових повноважень [3].

Проведений аналіз виникнення і розвитку інституту імпічменту 
дає змогу окреслити низку специфічних рис, притаманних цьому 
правовому явищу. Імпічмент  — це: 1)  елемент системи контролю 
за діяльністю тієї чи іншої посадової особи; 2) важливий винятковий 
засіб впливу на вищих посадових осіб; 3) особлива процедура, під-
ставами притягнення до якої є вчинення державної зради та інших 
злочинів; 4)  процедура, яка застосовується порядком, чітко визна-
ченим на  законодавчому рівні, і  направлена на  дострокове припи-
нення повноважень вищих посадових осіб. 

Інститут імпічменту Президента України є основним видом кон-
ституційно-правової відповідальності глави держави. Процедура 
імпічменту була запозичена авторами української Конституції 
з парламентської практики США та Англії та дещо ускладнена через 
відсутність двопалатного парламенту. За  Конституцією України 
(ст. 111), «Президент України може бути усунений з поста Верховною 
Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної 
зради або іншого злочину» [4].

Імпічмент в Україні регулюється Конституцією України, Законом 
України про  імпічмент, Регламентом Верховної Ради України, 
а у випадках, передбачених Законом про імпічмент, — іншими зако-
нами України. Конституція України відповідно до ст. 85, 108, 111, 151 
визначає правові та організаційні засади притягнення Президента 
України до  конституційної відповідальності шляхом усунення 
з  поста в  порядку імпічменту. Імпічмент в  Україні безпосеред-
ньо регулюється Законом України «Про особливу процедуру усу-
нення Президента України з поста (імпічмент)» [5]. Цей Закон від-
повідно до ст. 85, 108, 111, 151 Конституції України визначає правові 
та  організаційні засади притягнення Президента України до  кон-
ституційної відповідальності шляхом усунення з  поста в  порядку 
імпічменту. Законом «Про Конституційний Суд» імпічмент регу-
люється главою  15 ст.  90–92 у  справі щодо додержання конститу-
ційної процедури розслідування і  розгляду справи про  усунення 
Президента України з  поста в  порядку імпічменту та  надання 
висновку у справі [8]. Стаття 49 Закону «Про Регламент Верховної 
Ради України» засвідчує про  рішення Верховної Ради з  проце-
дурних питань, а  саме глава  30 (ст.  170, 171) Регламенту визначає 



250  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

порядок дострокового припинення повноважень Президента 
України в порядку імпічменту [7].

Ч.  2–6 ст.  111 Конституції України та  Регламент Верховної Ради 
України (г.  30) розкривають послідовність основних стадій проце-
дури імпічменту та їхній зміст: 1) ініціювання питання про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту; 2) створення спе-
ціальної тимчасової слідчої комісії, яка має провести розслідування 
звинувачення. Ця комісія готує свої висновки щодо обґрунтованості 
висунутих проти Президента звинувачень із наступним винесенням 
їх на розгляд Верховної Ради України; 3) розгляд висновків і пропо-
зицій тимчасової слідчої комісії на засіданні Верховної Ради України. 
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як 2/3 від її кон-
ституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента 
України; 4)  перевірка Конституційним Судом додержання консти-
туційної процедури розслідування та  розгляду справи про  імпіч-
мент і  підготовка висновку із  цього питання для  Верховної Ради 
України; 5)  підготовка Верховним Судом України висновку про  те, 
що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки держав-
ної зради або іншого злочину, і передача цього висновку Верховній 
Раді України; 6) розгляд на засіданні Верховної Ради України питання 
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Це 
рішення приймається таємним голосуванням. Воно вважається при-
йнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 народних депу-
татів від  конституційного складу Верховної Ради України, тобто 
338 парламентаріїв. У разі неприйняття Верховною Радою постанови 
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту голо-
вуючий на  пленарному засіданні оголошує про  припинення проце-
дури імпічменту, а  також від  імені Верховної Ради України вибача-
ється перед Президентом України.

Безумовно, така ускладнена процедура прийняття рішення 
про  імпічмент Президента спрямована в  першу чергу на  захист 
глави держави від  необґрунтованих, надуманих звинувачень. Адже 
не  можна виключати того, що опозиційні сили можуть для  досяг-
нення своєї мети спекулювати на ініціюванні питання про імпічмент 
[8, 198.].

Отже, процедура імпічменту виникла на  законодавчому рівні 
у  Великій Британії та  була запозичена США, країною, де ця про-
цедура була вперше закріплена на конституційно-правовому рівні, 



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 251

після чого інститут імпічменту став типовим для  державно-пра-
вової практики всіх розвинених республік. Імпічмент — це проце-
дура дострокового припинення повноважень президента та інших 
службових осіб через усунення з  посади за  порушення законодав-
ства держави. Імпічмент — одна із форм парламентського контролю 
за  діяльністю президента країни, він передбачений у  конституцій-
ному законодавстві багатьох держав i досить часто слугує своєрід-
ною гарантією проти зловживання владою зі сторони глави держави. 
Як показує дослідження, розглянуті випадки процедури імпічменту, 
які були застосовані до президентів країн, дають нам змогу конста-
тувати, що у ХХІ ст. названа процедура вдало i часто застосовується 
[9, 5–9].

Але питання застосування імпічменту потребує ще довгих років 
досліджень не лише з точки зору історії, але й права та моралі.
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ПРАВО ВЕТО 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
УКРАЇНИ

Принцип поділу влади доповнюється системою 
стримувань та противаг, що передбачає конкуренцію різних органів 
влади, нейтралізує або стримує конкретні органи влади, підштовхує 
до взаємної співпраці й підтримки відносної рівноваги сил між різ-
ними гілками влади. Одним із цих інститутів стримувань та проти-
ваг є право вето.

Право вето  — це заборона особи або групи осіб, що наклада-
ється в односторонньому порядку для заблокування прийняття того 
чи іншого рішення певним державним органом. В  сучасних держа-
вах право вето, як правило, надається главі держави щодо законів, які 
приймає парламент. В Україні цим правом наділений Президент щодо 
прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про вне-
сення змін до  Конституції України) з  подальшим поверненням їх 
на повторний розгляд Верховною Радою України. Вето Президента — 
обмежене, а не абсолютне, оскільки парламент України може перебо-
роти його кваліфікованою більшістю (в 300 голосів).

Розглянемо право вето через історичну призму. Згадуючи сьо-
годні термін «вето», здебільшого йдеться про  вето глави держави, 
в  нашому випадку  — Президента. Однак уже наприкінці ХІХ  ст. 
розрізняли veto давньоримське, veto конституційне і  veto старо-
польське [1]. 
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Veto давньоримське передусім було інструментом захисту плебсу 
від патриціїв, яким користувалися народні трибуни, щодо дій магі-
стратів (могли навіть заборонити подальше перебування на посаді), 
а також відносно приватних осіб, стосовно тих їхніх дій, що мали 
суспільний характер, проти рогацій (законопроєктів), які вносилися 
до народних зборів, та проти вже ухвалених постанов цих зібрань, 
рішень сенату [2]. 

Говорячи про  veto конституційне, потрібно згадати про  обме-
ження гетьманської влади, включно із  законодавчими повноважен-
нями гетьмана, про які йдеться в гетьманських конституціях. Зокрема, 
відповідно до конституційного договору «Пакти та Конституції зако-
нів і вольностей Війська Запорозького» 1710 р., укладеного між обра-
ним гетьманом Пилипом Орликом та козацькою старшиною і коза-
ками Війська Запорозького, гетьман та  його наступники мусили 
радитися з усіма генеральними особами, полковниками та генераль-
ними радниками «про цілісність Вітчизни, її добробут та  про  всі 
справи публічні і нічого без їхньої волі своєю владою не розпочинати, 
не встановлювати і рішень не приймати» [3].

Veto (libеrum), або так зване старопольське вето, — так в поль-
ському державному праві називався звичай, що вимагав повної 
одноголосності та  одностайності в  рішеннях сеймів або сеймиків. 
Одностайність як принцип державного устрою не була винятковою 
приналежністю польського ладу: вона існувала у всіх слов’ян, в тому 
числі і  в  українських, проявляючись у  способі вирішення справ 
на стародавньому віче [4]. Але тільки в Польщі цей принцип досяг 
повного розвитку, зберігшись та в пізніший час втілившись у строгу 
форму, яка закріпилася у законодавстві та суттєво вплинула на хід 
подій протягом життя Польської держави.

Окрім вето глави держави, на сьогодні існують такі форми вето, 
як: народне вето (різновид відхиляючого референдуму); парла-
ментське вето (в двопалатних парламентах, якщо кожна палата має 
повноваження застосовувати своєрідне право вето щодо дій іншої). 
В країнах, де діє попередній (превентивний) конституційний контр-
оль, суди уповноважені відхиляти законодавство з причин неспра-
ведливості, недоцільності, невідповідності принципам верховенства 
права або правам людини, а  також визнавати акти законодавчого 
органу неконституційними. Деякі науковці розглядають такі повно-
важення як квазізаконодавчі [5]. Їх називають «судове вето».
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Розглянемо нормативно-правові акти, що регулюють право вето 
в нашій державі. Дане право здійснюється на підставі Конституції 
України, відповідних рішень Конституційного Суду України, 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та  ука-
зів Президента України, якими регламентовано порядок підготовки 
та прийняття актів Президента України.

Зважаючи на нормативно-правову базу, що була зазначена вище, 
можна робити висновок щодо основних принципів здійснення вето. 
По-перше, право вето голови держави не є абсолютним, тому що воно 
долається кваліфікованою більшістю (кількістю у 300 голосів, тобто 
2/3 парламенту). Також потрібно зазначити, що Президент не може 
накладати вето на закони щодо внесення змін до Конституції України. 
По-друге, стосовно регульованих строків, то існує 15-денний строк 
для підписання Президентом закону або його повернення до парла-
менту для повторного розгляду та 10-денний строк для підписання 
та оприлюднення закону Президентом після подолання вето. 

Можливість повторного застосування Президентом права 
вето була особливо популярною за  часів Президента В.  Ющенка 
у Верховній Раді V і VI скликань. Народні депутати вважали практику 
повторного вето неконституційною, що стало підставою для  полі-
тичної заяви депутатів, згідно з  якою депутати від  БЮТ деклару-
вали, що братимуть участь у подоланні президентського вето лише 
щодо тих законів, які ветовані вперше. Конституційний Суд у сво-
єму рішенні розтлумачив, що Президент України може повторно 
повернути закон до парламенту, якщо під час розгляду пропозицій 
Президента України до закону будуть внесені зміни, не передбачені 
цими пропозиціями. Водночас часткове урахування пропозицій 
Президента може тлумачитися як внесення змін, не  передбачених 
пропозиціями, адже може викликати інші правові наслідки, ніж 
прогнозували пропозиції у  комплексі. Так само будь-які спроби 
компромісу, будь-які зміни до  законопроєкту, запропоновані пар-
ламентом, у випадку, коли основною пропозицією Президента було 
скасування закону загалом, можуть тлумачитися як не передбачені 
пропозиціями Президента [6].

Щодо використання вето на  практиці, за  майже два місяці 
діяльності Верховною Радою України ІХ скликання було прийнято 
59 законів, з яких 39 набули чинності. Щодо трьох законів, ухвале-
них парламентом, Президент України В.  Зеленський скористався 
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правом вето та повернув їх з пропозиціями Президента до закону, 
а також скористався правом вето щодо Виборчого кодексу, ухвале-
ного Верховною Радою попереднього скликання 11  липня 2019  р. 
Для порівняння: Президент П. Порошенко за 5 років своєї каденції 
повернув 52 закони [7]. 

Усі повернення законів до  Верховної Ради України відбулися 
із  порушенням строків надання пропозицій Президента до  закону. 
Окрім того, Президентом В.  Зеленським було внесено додат-
кові пропозиції до  п’яти законів, які були повернуті Президентом 
П.  Порошенком із  відповідними пропозиціями. Все це актуалізує 
питання ролі Президента України у законодавчому процесі, а також 
правового значення вето, обов’язковості процедури, вимог, правових 
наслідків у разі їх порушення. Такий інтерес не є суто теоретичним, 
адже очевидно, що це не останні закони, ухвалені Верховною Радою 
України, які будуть повернені Президентом України до парламенту.

Також потрібно зазначити основні положення статистики вето 
протягом першого року каденції президентів. Зеленський у свій пер-
ший рік зареєстрував найбільшу, з останніх 4 президентів, кількість 
законопроєктів  — 76 (або 4  % від  усіх зареєстрованих за  цей рік). 
Його попередники скористались правом законодавчої ініціативи від-
повідно: 48 разів Порошенко, 39 — Янукович, 50 — Ющенко. Відносна 
частка законодавчих ініціатив інших президентів складала не більше 
2 %. У той же час показник прийнятих президентських законопроєк-
тів у Зеленського вдвічі нижчий — 38 % — порівняно з попередніми 
президентами, де частка прийнятих склала від 76 до 82 %. 

Така ситуація виглядає доволі дивно, адже Президент більшу 
частину календарного року мав свою монобільшість у  парламенті, 
що стало унікальною ситуацією в  українській історії. Зеленський 
за перший рік скористався своїм правом вето лише 12 разів, що є 
найменшим показником серед 4  президентів. Це логічно з  огляду 
на  наявність підтримки в  парламенті, чим не  могли похизува-
тися попередні президенти в  перший рік своєї роботи. Це також 
може свідчити про  суттєвий вплив Президента на  законодавчу 
гілку влади та  про  відсутність поляризації думок щодо законо-
давчої активності в  партії (принаймні протягом перших місяців 
роботи). Зважаючи на  можливий розкол в  монобільшості, імо-
вірно, в  наступні роки Президент буде користуватися своїм пра-
вом вето активніше. Для  порівняння: Порошенко за  перший рік 



256  Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу • 11 грудня 2020 року • м. Київ

президентства скористався своїм правом вето 16 разів, Янукович — 
30, а  Ющенко  — 58. Цікаво, що тактика застосування вето прези-
дентами доволі різна. Так, Ющенко та Порошенко періодично вету-
вали законопроєкти два та більше разів. 

Відповідно до ст. 94 Конституції України Президент має в 15-ден-
ний строк підписати прийнятий Верховною Радою законопроєкт або 
повернути його зі своїми пропозиціями. Середня швидкість (по меді-
ані) підписання законопроєктів Зеленським склала 9 днів, що є най-
вищим показником серед президентів. Для  решти президентів цей 
показник становив 15 днів. Утім, частина законопроєктів була підпи-
сана з порушенням 15-денного строку. Так, Зеленський підписав 13 % 
усіх прийнятих законів з  порушенням строку (для інших президен-
тів показник склав від 8 до 17 %). І хоча для багатьох таке порушення 
може здатися незначним, це все ж пряме порушення Конституції, що 
може стати підставою визнання законів неконституційними [8]. 

Узагальнюючи все це, потрібно зазначити, що вето в Україні існує 
як інститут стримувань та противаг, який має компенсувати певні 
недоліки законодавчої влади та  направляти парламентські маси 
згідно зі своїм запланованим курсом. Право вето має свою власну 
історію, що бере початок з Київської Русі. На нашу думку, право вето 
не є ідеальним інститутом влади, оскільки має певні недоліки: згада-
ємо парламентську кризу часів Президента В. Ющенка, що не давала 
змоги адекватно виконувати президентські повноваження. Але саме 
завдяки цій недосконалій системі зберігається демократичність 
законодавчого процесу, що надає можливість компенсувати та вре-
гульовувати діяння влади; подібний розподіл гілок влади вберігає 
нас від становлення та закріплення авторитарного режиму.
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ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ТА ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СУДДІВ

Міжнародні нормативні акти та  принципи є 
невід’ємною частиною формування, організації та  реформування 
сучасної національної судової системи України. Ратифіковані між-
народні документи впроваджені в  національне законодавство, зо-
крема Конституцію України, Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів», процесуальні кодекси тощо. Відповідно до основних прин-
ципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 
та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 
1985  р., гарантується незалежність судових органів, яка закріплю-
ється в конституціях або законах країни. Усі державні та інші уста-
нови зобов’язані шанувати незалежність судових органів і дотриму-
ватися її; особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі 
моральні якості та здібності, а також відповідну добору кваліфіка-
цію в галузі права; при доборі суддів не повинно бути дискримінації 
щодо даної особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігії, по-
літичних та інших переконань, національного чи соціального похо-
дження, майнового стану та ін.; однак вимога про те, щоб кандидат 
на юридичну посаду був громадянином відповідної країни, не пови-
нна розглядатися як дискримінаційна [3].

У п.  1.1 Європейської хартії «Про статус суддів», прийня-
тої 10  червня 1998  р. Радою Європи, зазначено, що метою закону 
про  статус суддів є забезпечення компетентності, незалежності 
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та  неупередженості, на  які законно розраховує кожна людина 
при  зверненні до  суду і  до  кожного судді за  захистом своїх прав. 
У ньому не повинно бути положень і процедур, здатних підірвати 
впевненість у такій компетентності, такій незалежності і такій неу-
передженості. Відповідно до  п.  2.1, закон не  допускає дискриміна-
ції кандидатів за  статтю, національною приналежністю або соці-
альним походженням, а  також за  філософськими і  політичними 
поглядами або релігійними переконаннями. Відповідно до  п.  2.2 
та 2.3, законом має бути передбачено забезпечення умов, які гаран-
туватимуть шляхом дотримання вимог щодо освітньої кваліфікації 
та наявності попереднього досвіду призначення на посаду саме тих 
осіб, які здатні здійснювати судові обов’язки. Законом має передба-
чатися належна підготовка за державний кошт кандидатів, відібра-
них для ефективного виконання обов’язків судді. У п. 3.1 чітко вка-
зано, що рішення про призначення обраного кандидата на посаду 
судді і про направлення його в той чи інший суд приймається неза-
лежним органом, або за  його пропозицією чи рекомендацією, або 
з його згоди, або на підставі його висновку. У п. 4.4 вказується, що 
закон гарантує суддям підтримання на  належному рівні й  розши-
рення їхньої ерудиції — як професійної, так і соціально-культурної, 
необхідної для виконання їхніх обов’язків, за допомогою надання їм 
періодично можливості перепідготовки за рахунок держави і забез-
печує її організацію [4].

Бангалорські принципи поведінки суддів, які були схвалені 
Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 р., міс-
тять у собі шість показників. Перший показник — незалежність; він 
передбачає, що незалежність судових органів є передумовою забез-
печення правопорядку та основною гарантією справедливого вирі-
шення справи в суді. Суддя має обстоювати та втілювати в життя 
принцип незалежності судових органів в  його індивідуальному 
та колективному аспектах. Другий показник — об’єктивність; згідно 
з ним об’єктивність судді є необхідною умовою для належного вико-
нання ним своїх обов’язків. Вона пов’язана не тільки зі змістом вине-
сеного рішення, але й з усіма процесуальними діями. Третій показ-
ник  — чесність та  непідкупність, необхідні умови для  належного 
виконання суддею своїх обов’язків, які проявляються в бездоганній 
поведінці, що означає впевненість суспільства в  чесності та  непід-
купності судових органів, у тому числі за рахунок гласності судового 
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процесу. Четвертий показник полягає в дотриманні етичних норм, 
які є невід’ємною частиною діяльності суддів, та  демонстрації їх 
дотримання. П’ятий показник  — принцип рівності, який полягає 
у забезпеченні рівного ставлення до всіх сторін судового засідання, 
адже суддя має усвідомлювати, враховувати та уявляти різнорідність 
суспільства та різницю, що випливає з багатьох джерел, включаючи, 
поміж інших, расову належність, колір шкіри, стать, релігію, наці-
ональне походження, касту, непрацездатність, вік, сімейний стан, 
сексуальну орієнтацію, соціально-економічний стан та інші подібні 
причини, які не  стосуються справи. Принцип шостого показника 
полягає в компетентності та старанності, тобто судові функції судді 
мають пріоритет над усіма іншими видами діяльності [5].

В Рекомендації щодо суддів: незалежність, ефективність 
та обов’язки Комітету міністрів Ради Європи № R (94) 12 від 17 лис-
топада 2010 р. зазначено, що незалежність судової влади має бути як 
внутрішня, так і зовнішня, держава повинна виділяти судам достат-
ньо ресурсів для здійснення правосуддя, мають існувати ради суддів. 
П. 44 закріплює, що рішення, які стосуються добору і підвищення 
суддів по службі, мають ґрунтуватися на об’єктивних критеріях, які 
попередньо визначені законом чи компетентними органами влади. 
Прийняття таких рішень має базуватися на заслугах, з урахуванням 
кваліфікації, вмінь та потенціалу, необхідних для вирішення справ 
при  застосуванні закону, зберігаючи повагу до  людської гідності. 
Згідно з п. 45, щодо суддів або кандидатів на посаду судді не має бути 
жодної дискримінації на підставі статі, раси, кольору шкіри, мови, 
релігії, політичних або інших поглядів, національного чи соціаль-
ного походження, належності до національної меншини, власності, 
неспроможності, народження, сексуальної орієнтації або інших 
ознак. Вимога, щоб суддя або кандидат на посаду судді був громадя-
нином відповідної держави, не повинна вважатися дискримінацій-
ною. Відповідно до п. 46, орган влади, який приймає рішення щодо 
добору та підвищення суддів по службі, повинен бути незалежним 
від  виконавчої і  законодавчої влади. Для  гарантування незалеж-
ності такого органу щонайменше половину його членів мають ста-
новити судді, обрані самими ж суддями [6].

Вищезазначені міжнародні нормативно-правові акти хоч і  при-
ймалися в різний час, але можна впевнено сказати, що всі ці доку-
менти мають схожий зміст та характерні риси. Наприклад, до них 
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можна віднести: 1) неможливість формування корпусу професійних 
суддів з  будь-якою дискримінацією самовираження особи (винят-
ком є належність до громадянства держави); 2) існування спеціаль-
ного органу державної влади, який приймає рішення щодо добору 
кандидатів на посаду судді; 3) більшість членів цього органу пови-
нні бути вже працюючі професійні судді; 4) високий рівень право-
вої культури, правової свідомості кандидата на посаду судді та  ін. 
Дублюючи вказані положення, органи, що приймають міжнародні 
нормативно-правові акти, акцентують увагу на  важливості вказа-
них норм та  неможливості залишення поза увагою на  національ-
ному рівні цих імперативів [7].

Відповідні міжнародні фундаментальні засади формування 
та  діяльності суддівського корпусу у  повній мірі імплементовані 
в  законодавстві України. Основний Закон України у  ст.  126, 129 
та  130 чітко зазначає, що незалежність і  недоторканність суддів 
гарантуються Конституцією і законами України; суддя, здійснюючи 
правосуддя, є незалежним та  керується верховенством права; дер-
жава забезпечує фінансування та  належні умови для  функціону-
вання судів і діяльності суддів [8]. В окремих статтях Закону України 
«Про судоустрій і  статус суддів» йдеться про  незалежність суд-
дів (ст.  48), недоторканність та  імунітет суддів (ст.  49), незмінюва-
ність суддів (ст. 53), права та обов’язки (ст. 56), етику суддів (ст. 58), 
вимоги до кандидатів на посаду судді (ст. 69), суддівську винагороду 
(ст.  135), забезпечення потреб судді, пов’язаних з  його діяльністю 
(ст.  139) тощо  [9]. Законом України «Про Вищу раду правосуддя» 
встановлено, що Вища рада правосуддя  — колегіальний, незалеж-
ний конституційний орган державної влади та  суддівського само-
врядування, метою якого є забезпечення незалежності судової влади 
в Україні [10]. Зокрема, питання суддівської етики регулює Кодекс 
суддівської етики, в якому викладено принципи незалежності, вер-
ховенства права, дотримання високих стандартів діяльності суддів, 
втілення закону, додержання присяги (ст. 1), уникнення будь-якого 
незаконного впливу на суддівську діяльність (ст. 2), поведінку суд-
дів під час здійснення правосуддя (розділ II), позасудову поведінку 
суддів (розділ III) тощо [11].

Розглянуті міжнародні акти, прийняті в  рамках ООН та  Ради 
Європи, виступають важливим узагальненням тих процесів, що від-
буваються у світі протягом останніх 70 років у напрямі створення 
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незалежних судових органів. Напрацьований світовий досвід, який 
несуть в  собі ці міжнародні документи, спрямований передусім 
на вдосконалення судових систем окремих держав з тим, щоб забез-
печувати належний правовий захист людини через незалежних суд-
дів. І  саме в цьому аспекті серйозна увага приділяється питанням 
формування корпусу професійних суддів [12]. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Питання корупції завжди було одним з  найпо-
ширеніших питань, які потребують якомога скорішого вирішення. 
Саме тому в  Україні існує декілька органів, які вирішують питан-
ня корупції і намагаються боротися з нею. До таких органів можна 
віднести Національне антикорупційне бюро України, Національне 
агентство з питань запобігання корупції та Спеціалізовану антико-
рупційну прокуратуру. До  їх обов’язків входить виявлення коруп-
ційних правопорушень, перевірка правдивості даних у  деклараці-
ях державних службовців, підтримка державного обвинувачення 
та багато іншого [1].

Також до  антикорупційних органів належать Національне агент-
ство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, яке розшукує активи 
та  доводить їхнє злочинне чи корупційне походження, Державне 
бюро розслідувань, яке розслідує справи, пов’язані з  корупцією, 
але тільки ті, які не відносяться до компетенції Національного анти-
корупційного бюро України. Служба безпеки України одержує інфор-
мацію та документи про операції, рахунки, вклади, економічні угоди 
фізичних і юридичних осіб. Вищий антикорупційний суд України — 
орган зі всеукраїнською юрисдикцією — розглядає виключно справи 
топкорупціонерів, які розслідує Національне антикорупційне бюро 
України. Та  останній значний орган Національна рада з  питань 
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антикорупційної політики при  Президентові України. Це консуль-
тативно-дорадчий орган, до  обов’язків якого входить підготовка 
та подання главі держави пропозицій щодо антикорупційної стратегії. 

Антикорупційне законодавство регулюється нормативно-право-
вими актами, які можна умовно поділити на дві групи. До першої 
належать нормативно-правові акти, що регулюють питання коруп-
ції. Основні з  них це Конституція України, Закон України «Про 
запобігання корупції» від  2014  р., Закон України «Про очищення 
влади» від  2015  р., постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в  Україні (Антикорупційної стратегії)» 
від 2015 р., наказ Мін’юсту України «Про затвердження положення 
про  єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні пра-
вопорушення» від 2012 р., Кримінальний кодекс України та Кодекс 
України про адміністративні правопорушення.

До другої групи належать нормативно-правові акти, що регу-
люють безпосередньо антикорупційні інститути, серед них такі: 
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
від 2014 р., постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення 
Національного агентства з питань запобігання корупції» від 2015 р., 
Закон України «Про прокуратуру» від  2014  р., Закон України 
«Про  Вищий антикорупційний суд» від  2018  р., Закон України 
«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів» від 2015 р., Указ Президента «Про Національну раду з питань 
антикорупційної політики» від 2014 р.

Для кращого розуміння діяльності антикорупційних органів, 
треба детальніше розглянути принципи роботи головних антикоруп-
ційних органів. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — 
державний правоохоронний орган, основне завдання якого — попе-
редження, виявлення, припинення, розслідування та  розкриття 
корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими осо-
бами. До функцій бюро належить боротьба з корупцією на вищому 
рівні. Основні цілі НАБУ — це топкорупціонери: міністри, депутати, 
судді, президенти тощо [2, 35–42]. До повноважень НАБУ належить 
здійснення оперативно-розшукових заходів, досудового розсліду-
вання кримінальних правопорушень, вживання заходів щодо роз-
шуку й арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом 



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 265

конфіскації, інформаційно-аналітична робота, звітування про  свою 
діяльність та інформування суспільства про її результати. 

Національне агентство з  питань запобігання корупції (НАЗК)  — 
центральний орган виконавчої влади України зі  спеціальним стату-
сом, який забезпечує формування та  реалізацію державної антико-
рупційної політики. НАЗК є відповідальним перед Верховною Радою 
України і  підзвітним Кабінету Міністрів України. Створення агент-
ства було однією з  умов отримання Україною безвізового режиму 
з ЄС. Найважливішою функцією НАЗК є запобігання корупції, тобто 
не давати чиновникові стати корупціонером. До основних цілей нале-
жать всі чиновники в Україні [2, 35]. До повноважень НАЗК можна від-
нести звернення до суду із позовами щодо визнання незаконними нор-
мативно-правових актів; вимагання необхідних документів та  іншої 
інформації; аналіз ситуації з корупцією в Україні та розроблення від-
повідної Антикорупційної стратегії; виявлення корупційних норм 
у  законодавстві та  проєктах актів; контроль та  перевірка деклара-
цій публічних службовців; стеження за дотриманням обмежень щодо 
фінансування політичних партій та інші права, передбачені законом [3].

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)  — само-
стійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України. 
САП створюється спеціально для  допомоги та  нагляду за  розслі-
дуваннями детективами Національного антикорупційного бюро 
України. З  цього можна зробити висновок, що НАБУ підпорядко-
ване САП. До функцій САП належить нагляд за додержанням зако-
нів під час проведення досудового розслідування, що здійснюється 
НАБУ; підтримання державного обвинувачення у відповідних про-
вадженнях і  представництво інтересів громадянина або держави 
в суді у випадках, передбачених законом [2, 36]. Цікавою є структура 
САП, яка потребує окремої уваги. До загальної структури САП вхо-
дять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються 
в тих самих містах, що й територіальні управління НАБУ. Вони роз-
поділені на три основні відділи. Відділ управління процесуального 
керівництва, підтримання державного обвинувачення та представ-
ництва в суді; відділ аналітично-статистичного забезпечення та від-
діл документального забезпечення. 

Повноваження САП полягають у здійсненні нагляду за додержан-
ням законів під  час проведення оперативно-розшукової діяльності 
НАБУ; виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду 
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та  вирішення заяв і  повідомлень про  кримінальні правопорушення; 
підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних прова-
дженнях, розслідуваних НАБУ; забезпечення в межах компетенції від-
шкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями; 
представництво інтересів громадянина або держави в  суді у  випад-
ках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і  пов’язаних 
із корупційними правопорушеннями, та здійснення у межах реалізації 
функцій САП міжнародного співробітництва [4, 125].

У роботі детективів Національного бюро наразі перебуває понад 
30  кримінальних проваджень за  фактами корупційних правопо-
рушень, пов’язаних із  незаконним привласненням землі. Понад 
15  таких епізодів, якими державним інтересам завдано більше 
76  млн грн шкоди,  — уже в  суді. В  участі у  корупційних схемах 
із землею обвинувачуються 37 осіб. Такими є актуальні дані станом 
на 16 квітня 2020 р.

На дослідженні земельної корупції зосереджений окремий від-
діл детективів Національного бюро. Вони систематизують зібрану 
інформацію у  межах кримінальних проваджень щодо корупцій-
них схем із землею, залучених осіб та в підсумку мають змогу виро-
бляти алгоритми й  тактики у  розслідуванні такого типу злочинів. 
Відповідно найчастіше правопорушення, пов’язані із землею, квалі-
фікуються за ст. 364 (службова недбалість), ст. 366 (службове підро-
блення) та ст. 191 (привласнення коштів) КК України [5].
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ПОВНОВАЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ 
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Президент (від латин. praesidens, род. відм. 
praesidentis  — той, хто сидить попереду)  — голова держави в  країнах 
з  республіканською або змішаною формою правління  [1]. Президент 
України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є га-
рантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, до-
держання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Історичними джерелами інституту президента в Україні можна вва-
жати «Пакти і Конституції законів і вільностей Війська Запорізького» 
гетьмана П. Орлика, прийняті 5 квітня 1710 р. в результаті укладання 
договору між новообраним гетьманом і військом Запорізьким. Саме 
ця конституційна модель була дуже схожа на  президентську респу-
бліку. Відомий український вчений М. Грушевський також закріплю-
вав посаду президента у проєкті Конституції УНР, де передбачалося, 
що голова, якого обрано всенародними зборами, є главою держави, 
але в подальшому це положення було викреслене [2, 20].

В Україні інститут президентства почав розвиватися на  початку 
ХХ ст. За часів діяльності Центральної Ради УНР було видано чотири 
універсали, які мали сформувати фундамент для  демократичного роз-
витку Української держави. Останнім Універсалом від 22 січня 1918 р. 
Центральна Рада проголосила повну політичну незалежність України 
від  Росії. І  вже у  квітня 1918  р. Центральна Рада обрала Михайла 
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Грушевського Президентом Української Народної Республіки. Проте 
нині цей історичний факт несе більш політичне навантаження, ніж 
правове. У  час дії радянського права інститут президента не  розви-
вався. Функцію глави держави виконував орган Верховної Ради УРСР — 
Президія Верховної Ради Української РСР. Першим документом, в якому 
формально вказувалося на  запровадження в  сучасну політичну сис-
тему України інституту президента, стала Концепція нової Конституції 
України, схвалена Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 р. На той час 
Концепція закріпила положення про те, що за формою правління Україна 
має стати президентською республікою. Подальше закріплення інсти-
туту президентства в Україні було в проєктах Конституції України. Таких 
проєктів було близько 15. Найвиразнішого концептуального визначення 
інститут президента, а  за  ним і  вибір президентсько-парламентського 
устрою для  України, набув у  Конституційному договорі від  8  червня 
1995 р. У ст. 19 Конституційного договору було визнано Президента гла-
вою держави і главою виконавчої влади України. Відповідно Конституція 
України, прийнята 28 червня 1996 р., у ст. 102 встановила, що Президент 
України є виключно главою держави [3].

Кравчук Леонід Макарович набрав найбільше голосів серед усіх 
обраних президентів — аж 19,6 мільйона, хоча у відсотках це тоді 
склало тільки 61,5  %. Кравчук очолював країну найкоротший тер-
мін серед українських президентів — всього 32 місяці. Найбільший 
в  історії України шахтарський страйк 1993 р. призвів до дочасних 
виборів президента, які відбулись влітку 1994 р. Для багатьох укра-
їнців Президент Кравчук та час його правління запам’яталися гіпе-
рінфляцією у 1992 і 1993 рр. та економічною кризою перших років 
незалежності. Найважливішими політичними рішеннями стали 
підписання Біловезької угоди про  ліквідацію СРСР і  створення 
Співдружності незалежних держав (СНД) 7–8 грудня 1991 р. та вели-
кої Угоди про співробітництво та партнерство з ЄС від 14 червня 
1994 року, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Кучма Леонід Данилович  — єдиний Президент в  історії України, 
який керував державою два строки. Двічі перемагав на виборах у дру-
гому турі. У  грудні 1994  р. Леонід Кучма підписав Будапештський 
меморандум щодо неядерного статусу України та відмови від ядерної 
зброї в обмін на гарантії суверенітету з боку США, Великої Британії 
та Росії. Під час його керівництва була запроваджена гривня. У 1997 р. 
він підписав Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО, 
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у  2002-му  — План дій Україна  — НАТО, який визначав прагнення 
України до членства в Альянсі. У 2003 р. за наполяганням Президента 
у законодавстві країни закріпили прагнення членства в ЄС та НАТО. 
У вересні 2003 р. Леонід Кучма підписав угоду про створення Єдиного 
економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Україна 
не  розвинула свою участь у  цьому проєкті. Намагання постійно 
балансувати між ЄС та НАТО з одного боку та Росією з іншого отри-
мало назву «політика багатовекторності». Саме Леонід Кучма підпи-
сав «Велику угоду» з Росією та договір про державний кордон з РФ, 
у  яких Росія визнавала територіальну цілісність України. У  1997  р. 
Кучма уклав Угоду про  розподіл Чорноморського флоту з  Росією, 
за якою російські війська мали залишити Крим у 2017 р.

Ющенко Віктор Андрійович став першим Президентом 
України, який прийшов до  влади внаслідок масових протестів 
під  час Помаранчевої революції  — протесту проти масової фаль-
сифікації на виборах 2004 р. на користь його головного суперника 
Віктора Януковича. Під час його правління почала діяти нова вер-
сія Конституції України зі  значно послабленими повноваженнями 
Президента та посиленою роллю парламенту. Важливим рішенням 
були перемовини про заміну Угоди про партнерство та співробітни-
цтво з ЄС на Угоду про асоціацію з ЄС.

Янукович Віктор Федорович  — єдиний очільник України, який 
втік з  країни і  якого було усунуто з  посади в  порядку емпічмінту. 
Найбільше Янукович запам’ятався кривавими подіями на Майдані. 
Перебуваючи на  посаді він уклав з  Росією Харківські угоди 
про пролонгацію перебування Чорноморського флоту РФ у Криму. 
Найдраматичнішим геополітичним рішенням Віктора Януковича 
стала відмова підписати Угоду про  Асоціацію України з  ЄС. Це 
рішення призвело до  початку протестів у  Києві, які згодом отри-
мали назву Євромайдан і в результаті яких він втік з країни. 

Порошенко Петро Олексійович  — єдиний Президент України, 
який на виборах переміг в усіх регіонах країни, де проводилось голо-
сування. Весь свій строк повноважень працював в умовах збройного 
конфлікту. Під час його президентства, протягом 2014–2015 рр., від-
бувся спад економіки. Порошенко укладав Мінські угоди, щоб 
зупинити активні бойові дії на Донбасі; підписав Угоду про асоціа-
цію з ЄС; за його президентства Україна виконала вимоги для отри-
мання безвізового режиму, який почав діяти і діє дотепер [4].
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Розділ  5 Конституції України повністю присвячений регулю-
ванню діяльності гаранта України. У  ст.  106 вказано його основні 
функції та  повноваження. Повноваження щодо захисту прав і  сво-
бод: очолює Раду національної безпеки і  оборони України; вносить 
до  Верховної Ради України подання про  оголошення стану війни 
та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про вико-
ристання Збройних Сил України та  інших утворених відповідно 
до  законів України військових формувань; приймає відповідно 
до  закону рішення про  загальну або часткову мобілізацію та  вве-
дення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі 
загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; призна-
чає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України від-
повідно до ст. 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський рефе-
рендум за  народною ініціативою; здійснює помилування; приймає 
рішення про прийняття до громадянства України та припинення гро-
мадянства України, про надання притулку в Україні, присвоює вищі 
військові звання, вищі дипломатичні ранги та  інші вищі спеціальні 
звання і класні чини; нагороджує державними нагородами; встанов-
лює президентські відзнаки та нагороджує ними тощо [5].

Історія українського волевиявлення знає два референдуми. 
Першим загальнонаціональним референдумом був референдум 
щодо проголошення незалежності України, проведений 1  грудня 
1991  р. На  референдум було винесене одне питання: «Чи підтвер-
джуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» Текст Акту 
проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 
24 серпня 1991 р., було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни 
України висловились на підтримку незалежності. Одночасно з рефе-
рендумом проходили перші в  історії незалежної держави Україна 
вибори Президента України. На другому Всеукраїнському референ-
думі 2000 р. відбулося опитування думки громадян України з при-
воду реформації системи державного управління. Референдум було 
ініційовано Президентом України Леонідом Кучмою і організовано 
Центральною виборчою комісією на  основі «народної ініціативи» 
населення усієї країни. Проте ця «ініціатива» була досить сумнівною 
і розкритикована як політичний хід. На референдум було винесено 
чотири питання: про додаткові підстави для розпуску Президентом 
України Верховної Ради України; про обмеження депутатської недо-
торканності народних депутатів України; про зменшення загальної 
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кількості народних депутатів України з 450 до 300; про необхідність 
формування двопалатного парламенту в Україні. Народ України дав 
ствердну відповідь на усі чотири поставлені питання, проте відпо-
відні зміни до законодавства так і не були внесені Верховною Радою.

Помилування  — звільнення від  відбування кримінального 
покарання індивідуальним рішенням, як правило, глави держави. 
Помилування здійснюється за клопотанням засудженого у випадках, 
що потребують гуманного ставлення. Згідно зі ст. 87 «Помилування» 
Кримінального кодексу України, актом про помилування може бути 
здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у виді 
довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 
двадцяти п’яти років. Помилування здійснюється Президентом 
України стосовно індивідуально визначеної особи [6].

Згідно зі  ст.  22 Закону України «Про громадянство України» 
Президент України: 1)  приймає рішення і  видає укази відповідно 
до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадян-
ства України і про припинення громадянства України; 2) визначає 
порядок провадження за  заявами та  поданнями з  питань грома-
дянства та виконання прийнятих рішень; 3) затверджує Положення 
про Комісію при Президентові України з питань громадянства [7].
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ — 
ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ДОКУМЕНТ 
ЩОДО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ПРАВ 
І СВОБОД ЛЮДИНИ

Загальна Декларація прав людини  — доку-
мент, який був прийнятий на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 
10 грудня 1948 р. у Паризькому палаці Шайо. Текст Декларації є пер-
шим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди. 
Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої сві-
тової війни і  представляє перше глобальне вираження невід’ємних 
прав, які мають усі люди. 48 голосів віддали за прийняття Декларації, 
8  делегацій утрималися від  голосування та  2  країни не  голосува-
ли. Проголосували за прийняття Декларації Афганістан, Аргентина, 
Австралія, Бельгія, Болівія, Бразилія, Бірма, Канада, Чилі, Китай, 
Колумбія, Куба, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Єгипет, 
Сальвадор, Ефіопія, Франція, Греція, Гватемала, Гаїті, Ісландія, Індія, 
Іран, Ірак, Ліван, Ліберія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова 
Зеландія, Нікарагуа, Норвегія, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, 
Філіппіни, Таїланд, Швеція, Сирія, Туреччина, Сполучене Королівство, 
Сполучені Штати Америки, Уругвай і Венесуела. Утрималися від го-
лосування Білоруська РСР, Чехословаччина, Польща, Українська РСР, 
Радянський Союз, Югославія, Південна Африка та Саудівська Аравія. 
Гондурас і Ємен як члени ООН на той момент не голосували. 
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Під час Другої Світової війни союзники взяли чотири свободи — 
свободу слова, свободу віросповідання, свободу від страху і свободу 
від злиднів — як свої основні цілі. Статут ООН «знову підтвердив 
віру в основні права людини, гідність та цінність людської особи» 
і  передав законопроєкт в  комісії всіх держав-членів, щоб забезпе-
чити «додержання прав людини і  основних свобод для  всіх, неза-
лежно від раси, статі, мови чи релігії» [1].

Коли після Другої світової війни злочини нацистської Німеччини 
стали відомими світовій громадськості, склався консенсус щодо того, 
що Статут ООН недостатньо чітко визначає права, про які йдеться. 
Виникла потреба прийняття Загальної декларації, яка уточнила  б 
перелік прав людини, щодо яких діяли положення Статуту ООН.

Структуру Загальної декларації запропонував Рене Кассен у дру-
гому варіанті проєкту. На  організацію документа вплинув Кодекс 
Наполеона. Вона починалась із  преамбули, де були окреслені 
загальні засади. Кассен порівнював Декларацію з  портиком грець-
кого храму із  фундаментом, східцями, чотирма колонами і  фрон-
тоном. За  його моделлю останні три статті Декларації утворюють 
водограй, що зв’язує всю структуру в одне ціле [2].

Сім абзаців преамбули проголошують причини виголошення 
Декларації і  є сходинками до  неї, ст.  1 та  2 закладають фундамент, 
наголошуючи на принципах гідності, свободи, рівності й братерства. 
Основний текст Декларації формує чотири колони. Перша колона 
(ст. 3–11) проголошує права індивіда, як-от право на життя й заборону 
рабства. Друга колона (ст. 12–17) проголошує права індивіда в грома-
дянському й політичному суспільстві. Третя колона (ст. 18–21) прого-
лошує духовні, публічні та політичні свободи, зокрема свободу вірос-
повідання та свободу асоціацій. Четверта колона (ст. 22–27) визначає 
соціальні, економічні й культурні права [3].

Ці статті присвячені обов’язкам індивіда перед  суспільством 
і  накладають заборону зловживання правами на  шкоду тій меті, 
яку заклала в них ООН. Декларація була прийнята для цілей визна-
чення сенсу слів «основні свободи» і «права людини», що містяться 
у  Статуті ООН і  є обов’язковими для  всіх держав-членів. З  цієї 
причини Загальна декларація є основним установчим документом 
ООН. У 1968 р. Міжнародна конференція ООН з прав людини пові-
домила, що Декларація «являє собою зобов’язання для членів між-
народного співтовариства» щодо всіх людей [3].
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Прийняття Загальної декларації  — це важливе міжнародне 
святкування, яке щорічно відзначається 10  грудня та  називається 
Міжнародним днем прав людини. Святкування відбувається у гро-
мадських і  релігійних організаціях, правозахисних організаціях, 
парламентах, урядах та  Організації Об’єднаних Націй. Зазвичай 
святкування кожної десятої річниці супроводжує кампанія з попу-
ляризації знань про людські права й Декларацію про права людини. 
70-та річниця, яку відзначали 2018 р., проходила під гаслом «Гідність 
і справедливість для всіх нас».

Книга рекордів Гіннеса описує Декларацію як світовий «най-
більш перекладений документ». В  його преамбулі уряди взяли 
зобов’язання на  себе і  на  своїх людей на  прогресивні заходи, щоб 
забезпечити загальне та  ефективне визнання і  дотримання прав 
людини, викладених у Декларації.

Декларація вплинула на  більшість національних конститу-
цій. Елеонора Рузвельт підтримала прийняття Декларації у вигляді 
декларації, а  не договору, оскільки вважала, що так вона матиме 
той самий вид впливу на  глобальне суспільство, що й  Декларація 
незалежності США. Вона також служить основою для зростаючого 
числа національних законів, міжнародного права, законів і  дого-
ворів, регіональних, субнаціональних та  національних інститутів 
захисту та заохочення прав людини [4].
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ПОДІЛ ВЛАДИ НА ТРИ ГІЛКИ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Забезпечення громадянських прав і  свобод ба-
гато в  чому залежить від  організації політичної влади, її поді-
лу на  окремі галузі, які стримують та  врівноважують одна одну. 
Принцип поділу влади відомий давно і вважається однією з ознак 
демократичного режиму. За  час свого існування він показав свою 
життєздатність та  ефективність. Крім цього, принцип поділу вла-
ди покладений в основу державності не тільки через його функціо-
нальну корисність, але і з метою захисту прав людини [1]. 

Ідея поділу влади зароджувалася у  певних історичних та  соці-
альних умовах, при  цьому протягом століть вона піддавалась дея-
ким змінам з огляду на політико-правову реальність та обстановку 
в  конкретних державах. Зародки доктрини поділу влади вперше 
з’явились у  працях Платона, Аристотеля, Полібія та  ін. Так, у  тео-
рії ідеальної держави Платон наголошує на необхідності розподілу 
державних функцій. Він запропонував відокремити такі специфічні 
функції, як управління, законодавство, суддівство та  військову 
справу. Аристотель у  своїй праці «Політика» визначав державу як 
політичний союз, що прагнув досягнення загального блага. За най-
кращого державного устрою, який він позначав терміном «полі-
тія», всі важливі функції держави повинні виконуватись різними 
органами. Крок уперед у поглядах на природу влади було зроблено 
Полібієм. Він відзначив значні преваги такого правління, в  якому 
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різні елементи державної влади стримувалися б у прояві особливос-
тей взаємним протиставленням і жодна не тягнула б у свій бік і не 
перевищувала б інших [2].

За часів європейського середньовіччя розвиток вчення про дер-
жавну владу було загальмовано. Тут лише слід згадати італій-
ського мислителя Марсилія Падуанського, який у праці «Захисник 
миру» першим чітко розмежував законодавчу і  виконавчу владу 
в  державі. Законодавча влада, на  його думку, повинна належати 
народу, а  виконавча  — монарху. Марсилій Падуанський першим 
запропонував політико-правову формулу  — народ-законодавець. 
Незважаючи на те що у добу середньовіччя йшлося лише про поділ 
влади на світську та релігійну при домінуванні останньої, погляди 
М. Падуанського стали каталізатором нових тенденцій у політико-
правовій думці, які відкидали панування церкви в державі взагалі 
[2].

Основоположниками сучасної теорії поділу влади назива-
ють англійського просвітителя і  політичного діяча Джона Локка 
та  французького мислителя, видатного юриста Шарля Монтеск’є. 
Важливим є те, що їхня концепція поділу влади отримала своє відо-
браження в конституційних актах, багато з яких зберегли свою дію 
і дотепер.

У відомому творі «Два трактати про державне правління» Джон 
Локк розрізняє три влади: законодавчу, виконавчу та федеративну 
(союзну). Таку класифікацію він проводить відповідно до специфіки 
здійснюваних ними функцій  — створення законів для  загального 
блага, їх виконання і ведення стосунків з іншими державами. Судова 
гілка влади охоплюється у мислителя виконавчою. Джон Локк надав 
теорії розподілу влади характер універсальної доктрини. Він роз-
винув її основні положення: про  здійснення законодавчої влади 
виключно через виборний представницький орган; про  неприпус-
тимість представницькому органу займатися виконанням законів; 
про створення у зв’язку з цим постійно діючого органу виконавчої 
влади. Дж. Локк зазначав, що законодавча влада за необхідності має 
бути верховною, а всі інші гілки влади виходять з неї та підлеглі їй. 
Законодавча влада є важливою в розподілі влад через те, що саме 
закони є основою функціонування виконавчої та судової влади.

Новим якісним етапом у  становленні теорії розподілу влади 
стала праця Ш.Л.  Монтеск’є «Про дух законів», в  якій він 
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сформулював положення про існування трьох гілок влади. Модель 
правової держави Ш. Монтеск’є, в якій, в свою чергу, були розроблені 
ідеї Дж. Локка щодо поділу влади, мала значний вплив на конститу-
ційну теорію Західного світу. У вищезгаданій праці Ш.Л. Монтеск’є 
каже, що в кожній державі є три форми влади: влада законодавча, 
влада виконавча, яка відає питаннями міжнародного права, і влада 
виконавча, яка відає питаннями права громадянського. 

Розвинувши теоретичні основи доктрини розподілу влади, 
Ш. Монтеск’є висунув ідею про «рівновагу» і взаємні «стримування» 
влади, а також висловив думку про те, що в органах державної влади 
повинні бути представлені всі стани суспільства. На основі узагаль-
нень і  комплексного аналізу основних положень концепції розпо-
ділу влади Монтеск’є заслужено здобув славу найбільш авторитет-
ного ідеолога і теоретика цієї доктрини.

Якщо говорити про  перше закріплення принципу поділу 
влади на  законодавчому рівні, то слід згадати Конституцію США 
1797  р., Декларацію прав людини і  громадянина Франції 1789  р. 
та  Конституцію Франції 1791  р. Конституція США 1787  р. вважа-
ється класичною з точки зору втілення в ній принципу поділу влади. 
За основу було взято теорію Ш. Монтеск’є про поділ влади та роз-
роблено складну систему стримувань і противаг. Засновники США 
Томас Джефферсон, Джеймс Медісон та Александр Гамільтон ство-
рили механізм, який складався із трьох, пов’язаних системними від-
носинами органів, які вважалися відповідно носіями законодав-
чої, виконавчої та судової влади. Цей механізм має горизонтальний 
поділ між  зазначеними вище гілками і  вертикальний  — між  феде-
ральними органами та органами влади у штатах.

Подальшим практичним застосуванням принципу поділу влади 
стало прийняття французької Декларації прав людини і громадянина. 
У цьому документі є конкретний припис, а саме ст. 16: «Усяке суспіль-
ство, в якому не забезпечено поділ влади, не має Конституції» [3].

Вперше в  українській суспільно-політичній думці ідеї, близькі 
за  змістом до  теорії поділу влади, відобразились у  Конституції 
Пилипа Орлика 1710 р. У п. VI цього документа визначалися загальні 
засади організації влади в  козацькій державі. За  Конституцією, 
обмежувалися повноваження гетьмана та  створювався козацький 
парламент, що обирався демократично і називався Генеральна Рада 
[4].
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Ще одним нормативно-правовим актом, в якому закріплювався 
розподіл влади, була Конституція Української Народної Республіки 
від 29 квітня 1918 р. У розділі III «Органи влади УНР» йдеться про те, 
що вища законодавча влада була надана Всенародним Зборам, вища 
виконавча  — Раді Народних Міністрів, а  вищим органом судової 
влади було встановлено Генеральний Суд УНР.

Новий етап практичної реалізації та законодавчого закріплення 
принципу поділу влади в Україні розпочався з відновленням її неза-
лежності у 1991 р. В Декларації про державний суверенітет України 
від 1990 р. зазначено, що «державна влада в Українській РСР здій-
снюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову» 
[5].

В чинній Конституції України принцип поділу влади також 
знайшов своє належне відображення у  ст.  6: «Державна влада 
в  Україні здійснюється на  засадах її поділу на  законодавчу, вико-
навчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією 
межах і відповідно до законів України» [6].
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ПРАВО І РЕЛІГІЯ

Релігія  — це особлива система світогляду та  сві-
тосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, 
духовних та моральних цінностей, що зумовлюють поведінку людини. 
Релігія наповнює духовну сферу і в той же час у ній присутній норма-
тивний вплив на суспільні відносини. Головною ознакою будь-якої ре-
лігії є віра у надприродне. До віри у надприродне слід віднести уявлен-
ня про потойбічні сили у вигляді божества, ангелів, чортів тощо.

Релігійна віра у  надприродне характеризується певними особли-
востями. По-перше, вона передбачає не просто наявність у свідомості 
уявлень про надприродне, а віру в реальне існування надприродного. 
По-друге, релігійна віра обов’язково передбачає емоційне ставлення 
до  надприродного. По-третє, віра в  надприродне включає перекона-
ність в існуванні особливих двобічних відносин між ним і людиною [1].

Віруючий переконаний в  тому, що надприродне не  тільки існує, 
а й може вплинути на його життя, долю, і що за допомогою певних 
дій людина в свою чергу може вплинути на надприродне, задобрити 
його, вимолити прощення, викликати доброзичливе ставлення тощо.

Релігія виникла в свідомості людей під впливом умов суспільного 
буття, труднощів пізнавального процесу, потреби виходу із, здава-
лося б, безвиході, а  також емоційного ставлення людини до  дій-
сності. Ця сукупність причин і  умов, які створюють необхідність 
і можливість виникнення та відтворення релігійного відображення 
дійсності, становить джерело та корені релігії [2].
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У давнину багатьом релігійним нормам надавався юридичний 
характер (канонічне право в  середньовічній Європі). У  сучасних 
мусульманських державах основними джерелами права є релігійні 
книги Коран і  Сунна. Відомо також, що в  перші роки радянської 
влади норми мусульманського права застосовувалися в деяких регі-
онах Середньої Азії та  Кавказу. Нині в  більшості цивілізованих 
країн люди мають можливість безперешкодно здійснювати релігійні 
обряди, не  пов’язані з  насильством над  особистістю, порушенням 
суспільної моралі (вступ у шлюб, поховання покійних тощо), проте 
правового значення такого роду акти не мають.

Релігійні заборони і дозволи, представляючи собою елементарні 
норми людських взаємин, концентрують у  собі вироблений тися-
чоліттями досвід соціального гуртожитку людей. Це джерело боже-
ственної і  людської мудрості, дороговказний компас благоденства, 
нормального існування людства [3].

Характерні риси релігійних норм. Релігійним нормам властиві 
регулятивні ознаки  — дозвіл, зобов’язання, заборона. Наприклад, 
здійснення певних дій чи утримання від  них: молитви, хрещення 
новонародженого, голодування, піст, заборона шлюбу з  особою 
іншого віросповідання тощо; релігійна норма виступає як мірило, 
зразок, еталон поведінки віруючих людей і навіть суспільних відно-
син. Це особливо помітно в  ісламі, де релігійні норми виступають 
складовою суспільного життя; релігійні норми невід’ємні від  віри 
в  надприродне, вони захищені посиланням на  священні джерела, 
надприродну сутність [4].

На стадії виникнення права значний його обсяг складали пере-
дусім релігійні норми. Перенесені у  чинне право шляхом санкціо-
нування, вони стають офіційними, отримують захист з  боку дер-
жавної влади. Як історично первісний суспільний регулятор релігія 
своїм авторитетом закріплює певні масштаби дозволеної або неба-
жаної для суспільства поведінки, надаючи їм характеру належного. 
Оскільки певні відносини вважалися «нечистими» або забороне-
ними і  одночасно були потрібні (йдеться про  шлюбні стосунки), 
доводилося звертатися до  релігії, щоб в  одних випадках їх узако-
нити, а в інших заперечити. 

Як релігія вплинула на закони? Основна частина моральних зако-
нів випливає з  Біблії. Серед заповідей християнства є норми «не 
вбий» та «не вкради». На прикладі Кримінального кодексу України, 
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можемо бачити, як заповіді вплинули на  закон [5]. Таємне викра-
дення чужого майна карається штрафом від 50 до 100 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами 
на  строк від  80 до  240  годин (ст.  185). Умисне вбивство карається 
позбавленням волі на строк від 7 до 15 років (ст. 115 ККУ) [6].

Християнські українські традиції. Одна з  них  — хрещення. 
Найнеобхідніше в житті кожного християнина таїнство — це таїн-
ство хрещення. По суті, хрещення є дверима, що відкривають вхід 
у  Христову церкву. Тільки хрещена людина отримує можливість 
долучатися до  всіх таїнств церкви, за  неї можна молитися, на  неї 
поширюється Божа благодать. Для людини хрещення — це духовне 
народження. Хрещення в церкві включає тричі повторюване зану-
рення у воду, при якому закликається Бог Отець, і Син, і Святий Дух. 
При  хрещенні людина немов залишає гріховне життя і  народжу-
ється від Святого Духа в духовне життя. Багато релігій ще до хрис-
тиянства часто використовували водні обмивання для своїх ритуа-
лів, бо вода завжди вважалася джерелом життя. При хрещенні вода 
очищає людину, яку хрестять, від гріхів, дає їй чисте життя. Також 
християнською традицією є вінчання.

Взагалі на  Русі в  першу добу християнства вважалось, що він-
чання є обов’язковим лише для  князів та  бояр, а  для  простого 
люду достатньо провести весілля. У сучасному світі все змінилось. 
Зараз вінчання — це благословення нареченого та нареченої (чоло-
віка і дружини) за  їх добровільною згодою на подружнє життя, де 
подається благодать Божа для взаємної допомоги та однодушності, 
а також для благословенного народження та християнського вихо-
вання дітей. Вступаючи у  шлюб, чоловік і  жінка перед  Богом обі-
цяють одне одному любов, вірність та  чесність подружню впро-
довж усього життя. Під час вінчання наречені п’ють вино з однієї 
чаші. У  минулому це була спільна євхаристична чаша, співучасть 
у  Євхаристії, котра затверджувала сповнення шлюбу у  Христі. 
Під  час звершення таїнства вінчання наречені тримають у  руках 
запалені свічки. Світло — це знак радості, тому запалені свічки сим-
волізують радість зустрічі двох закоханих людей. 

Свобода віросповідання — право сповідувати, практикувати будь-
яку релігію або не сповідувати жодної з релігій. Свобода віросповіда-
ння закріплена у багатьох правових документах, міжнародних та наці-
ональних, зокрема у Конституції України. Право на свободу світогляду 
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і віросповідання є складовою системи конституційних прав і свобод 
людини. Воно класифікується як особистісне, немайнове право, спря-
моване на конкретизацію свободи і вільний розвиток особи [7]. 

Конституційний Суд України вважає, що право на  свободу світо-
гляду і  віросповідання разом з  іншими фундаментальними правами 
і свободами є основою створення та функціонування демократичного 
суспільства. Всебічне утвердження і забезпечення цих прав і свобод — 
головний обов’язок України як демократичної, правової держави.

На підставі системного аналізу норм Основного Закону України 
Конституційний Суд України вважає, що право на  свободу світо-
гляду та  віросповідання може бути реалізоване, зокрема, у  формі 
проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій. 
Якщо такі заходи відбуваються публічно та  мають мирний харак-
тер, на них мають поширюватися вимоги ст. 39 Конституції України, 
у тому числі щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади 
чи органів місцевого самоврядування про їх проведення.

Свобода світогляду означає право мати власну позицію сприй-
няття світу, навколишнього середовища, сповідувати будь-яку релі-
гію або не сповідувати взагалі, вільно, на власний розсуд виховувати 
своїх дітей і прищеплювати їм те світобачення, яке батьки вважають 
найкращим. Це право забезпечується охороною держави, оскільки 
ніхто не має права нав’язувати іншій людині свою точку зору, при-
мушувати до певного світогляду і релігії.
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ПРИРОДНІ ПРАВА ЛЮДИНИ 
ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ 
В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Дотримання прав людини у сучасному світі має 
особливе значення, оскільки вони присутні у будь-якій сфері функ-
ціонування сучасного суспільства. Саме тому тематика прав лю-
дини ніколи не  була обділена увагою дослідників і  завжди давала 
причини для обговорення. Права людини є дуже важливими, тож 
особливу увагу потрібно звернути саме на основоположні природні 
права людини, оскільки вони є засобом досягнення благ, які мають 
первинне значення для всіх без винятку суспільних відносин.

Ідея природних і  невідчужуваних прав людини сягає своїми 
витоками ще часів античності. Так, наприкінці XIX  ст. відомий 
російський правознавець Б.М.  Чичерін, розмірковуючи в  роботі 
«Загальне державне право» (1894 р.) над походженням прав людини, 
писав, що давні народи мало переймалися особистими правами 
людини, а за часів античності ці права зводилися переважно до мож-
ливості брати участь в управлінні державними справами. Водночас 
уже в давнину заява особи «civis Romanus sum» — «я громадянин 
Риму» захищала її від свавілля з боку влади [1, 211].

Основи сучасного розуміння прав людини (прав на життя, сво-
боду, власність тощо) були закладені у працях Джона Локка, Томаса 
Гоббса, Жан-Жака Руссо, Шарля Луї де Монтеск’є, Іммануїла Канта, 
Томаса Джефферсона, Ієремія Бентама, Джона Стюарта Мілля. Саме 
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ці видатні буржуазні мислителі суттєво розвинули теорію природ-
ніх прав.

Природні права — це права, які надаються людині з народження, 
не обмежені нічим та ніким. Вони є першочерговими, а всі інші — 
похідними від них. Дані права в жодному разі не залежать від дер-
жави або ступеня її демократичності. Ці права супроводжують 
особу до самої смерті. 

Одним з  перших дослідників природного права в  Україні був 
Станіслав Оріховський. Природне право, на  думку Оріховського, 
стоїть вище від людських законів, які в разі необхідності можна змі-
нювати. Дотримання закону  — не  обмеження, а  запорука справж-
ньої свободи, «гамівна сорочка» для  свавільників, які вирішують 
судові справи на свій власний розсуд» [2].

На сьогодні в  юридичній науці в  результаті систематизації 
з’явилась теорія поколінь прав людини. Традиційно для класифіка-
ції прав людини використовують теорію поділу прав людини, яку 
розробив французький правознавець Карел Васак. Основою цієї 
концепції є генераційний підхід, а саме поділ прав на три покоління. 
Теорія трьох поколінь прав людини з’явилась у  результаті науко-
вої систематизації прав людини в історичному ракурсі [3]. Ми роз-
глянемо перше покоління прав людини — невідчужувані природні 
права.

Українська держава набула незалежність на  зламі століть і про-
голосила, що людина, її життя і здоров’я, недоторканість та безпека 
визнаються найвищою соціальною цінністю. Український народ 
обрав для себе шлях до побудови демократичної держави, в якій буде 
реалізовано принцип панування права, що ґрунтується на визнанні 
прав і  свобод людини та  слугуватиме дороговказом для  розвитку 
всієї держави.

В умовах постійних трансформацій та  реформ, які впроваджу-
ються в Україні, дедалі частіше виникає питання щодо природних 
прав людини та  їхнього закріплення в  Основному Законі. На  сьо-
годні питання природних прав людини, які зазначені у Конституції 
України, є надзвичайно важливим. 

Природні права людини — це, власне, і є те підґрунтя, на якому 
вибудовані всі принципи української Конституції. Про природний 
характер свідчить потреба кожного індивіда як особи, наділеної 
розумом, здійснювати свою поведінку за принципом «маю право». 
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Відповідно основними ознаками концепції природних прав людини 
є їх загальний, тобто універсальний характер (вони стосуються усіх 
без винятку людей); вічність змісту таких прав, який з плином часу 
не змінюється (породжені одного разу вони назавжди залишаються 
незмінними); абсолютність (невід’ємність) таких прав. Такі права 
також розуміються як «священні» [4].

Свобода особи, її надійна захищеність від  наступу, зловжи-
вань і злочинів свавільної влади, гарантована і необмежена можли-
вість звертатися до  суду, інші механізми забезпечення прав і  сво-
бод — це ті ідеали, які утвердилися не лише в тексті українського 
Основоположного Акту, але й у свідомості мільйонів українців.

Закріплюючи природні права в Основному Законі та інших нор-
мативних актах, держава їх гарантує і при цьому враховує світову 
суспільну думку, загальновизнані принципи і  норми Декларації 
прав людини. Підтвердженням визнання ідей природних прав 
і  свобод людини і  громадянина в  Україні є також порядок розмі-
щення прав і  свобод в  Конституції. У  перших статтях II  розділу 
Конституції України закріплюються природні права людини і  гро-
мадянина (ст. 21–35).

Можемо виокремити кілька природних прав. Так, кожна людина 
має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбав-
лений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини. Кожен 
має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 
людей від протиправних посягань (ст. 27 Конституції України). 

Конституція закріплює право кожного на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 
Жодна людина без  її вільної згоди не  може бути піддана медич-
ним, науковим чи іншим дослідам, що закріплює ст. 28 Конституції 
України.

Зокрема, кожна людина має право на вільний розвиток своєї осо-
бистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 
людей, водночас має обов’язки перед  суспільством, в  якому забез-
печується вільний і всебічний розвиток особистості, що закріплює 
ст. 23 Конституції України.

Кожна людина має право на  свободу та  особисту недотор-
канність. Ніхто не  може бути заарештований або триматися 
під  вартою інакше як за  вмотивованим рішенням суду і  тільки 
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на  підставах та  в  порядку, встановлених законом, що закріплює 
ст. 29 Конституції України.

Кожен має право на  свободу світогляду і  віросповідання. Це 
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповід-
увати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колек-
тивно релігійні культи і  ритуальні обряди, вести релігійну діяль-
ність, що закріплює ст. 35 Конституції України [5].

Особливість цих прав полягає в  тому, що вони надані людині 
від природи, є найвищою соціальною цінністю, мають природний 
і невідчужуваний характер, знаходяться під захистом держави, від-
повідають міжнародним стандартам.

Конституція України допускає можливість окремих обмежень 
прав і свобод в умовах воєнного або надзвичайного стану, але тільки 
з метою забезпечення безпеки громадян із зазначенням строку дії 
цих обмежень [5].

У сучасному світі відбувається орієнтація правової політики дер-
жав на  основні ідеї природного права, які поєднують усі найваж-
ливіші людські цінності. Природні права посідають дуже важливе 
місце в нашому житті та мають широке наповнення. Вони спрямо-
вані на  отримання певних благ, як-от: громадянських, економіч-
них, соціальних та  культурних. Окрім цього, природні права ста-
новлять систему багатогранних уявлень про місце людини в соціумі 
та її призначення.

Таким чином із  вищезазначеного можна зробити певні висно-
вки. Питання природних прав людини сьогодні присутні прак-
тично у  кожній сфері життєдіяльності суспільства й  відповідно 
посідають особливе місце. У зв’язку з тим, що сучасна Україна пере-
буває у  перехідному стані творення правових, державних та  сус-
пільних інституцій, процес становлення природних прав потребує 
виявлення характеру правовідносин в  умовах перехідного пері-
оду. Адже стосунки у  громадянському суспільстві повинні фор-
муватися на  базі розуміння невід’ємності та  неспростовності при-
родних прав людини. Вони є запорукою ефективності усієї системи 
соціальних відносин. Потребою сьогодення, що спрямовує роз-
виток сучасного права, є вироблення певних загальних правових 
стандартів, які дають змогу перейти до  нового якісного співісну-
вання націй у сучасному світі на змістовних гуманістичних засадах. 
Виробленню і  дотриманню таких стандартів сприятиме адекватне 
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розуміння сутності змін у найважливіших сферах життєдіяльності 
сучасного суспільства та зумовлена ними логіка подальшого розви-
тку права. Сьогодні критично необхідне підвищення правової обі-
знаності та  реальний захист прав людини, усвідомлення спільної 
відповідальності за процес і результати реалізації [6].
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
ЮРИСТІВ

Юрист певною мірою є універсальним фахів-
цем. Він може бути правозахисником, працівником правоохорон-
них органів, суддею, юристом на підприємстві, викладачем, науков-
цем тощо. Проте у будь-якому випадку фахівці стикаються у своєму 
житті з академічною доброчесністю.

Відповідно до  ст.  42 Закону України «Про освіту», академічна 
доброчесність  — це сукупність етичних принципів та  визначених 
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього про-
цесу під час навчання, викладання та провадження наукової (твор-
чої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 
та/або наукових (творчих) досягнень [1].

Базовими є такі принципи академічної доброчесності: посилання 
на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомос-
тей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання 
достовірної інформації про результати досліджень та власну педаго-
гічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за  дотри-
манням академічної доброчесності здобувачами освіти, зокрема 
юридичної [3].

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 
передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та  підсумкового контролю результатів навчання, поси-
лання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 
відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право, 



ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 289

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 
(наукової, творчої) діяльності.

Порушенням академічної доброчесності юристами є академічний 
плагіат, тобто часткове або повне оприлюднення наукових результа-
тів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження. 
Плагіаторство з боку кандидатів на посаду судді чи суддів, які прохо-
дили кваліфікаційне оцінювання, неодноразово ставало підставою 
для  висновку про  недоброчесність Громадської ради доброчесності. 
Розвиток державних установ, що встановлюють етичні практики 
та борються з плагіатом у наукових колах не є новинкою. За останні 
роки Громадська рада доброчесності у роботах майбутніх суддів зна-
йшла конкретні фрази, які були запозичені у роботі без посилання, 
запозичення на  85–90  % з  іншої роботи, розкрила написану дисер-
тацію для іншої особи, оприлюднила результати на сайті (https//grd.
gov.ua/); фабрикація, а  саме, фальсифікація результатів досліджень, 
посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються роботи. Як нас 
може судити суддя, який сфальсифікував свою роботу, чи захищати 
адвокат, який завжди хоче почути правду, натомість чинить інакше? 
Креативних сучасних юристів не  можна виростити на  фабрикації, 
обмані — наданні завідомо неправдивої інформації стосовно власної 
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої про-
цесу. Згідно зі ст. 258 Кримінального кодексу України «Підроблення 
документів, печаток, штамів та  бланків, збут чи використання під-
роблених документів, печаток, штамів», і до юристів, адвокатів може 
бути застосовано покарання у вигляді штрафу або обмеження волі. 
Так, списування — використання без відповідного дозволу зовнішніх 
джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; хабар-
ництво  — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг мате-
ріального або нематеріального характеру з метою отримання непра-
вомірної вигоди в освітньому процесі.

За  порушення академічної доброчесності юристи як науковці 
або викладачі можуть бути притягнені до відповідальності, зокрема, 
у вигляді: відмови у присудженні наукового ступеня чи присвоєння 
вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи 
присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь 
у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом 
посади.
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Отже, юрист як особа, яка має не тільки правові знання у галузі 
права, законодавства й практики його застосування, але й наукові 
здобутки, не  повинен обманювати людей, брати хабарі, фабрику-
вати документи. Чесний юрист завжди буде дотримуватись правил 
академічної доброчесності і ніколи їх не порушить.
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ПРАКТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ 
ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Основою інформаційного суспільства є інфор-
маційні технології, які зумовлюють розвиток інформаційних від-
носин та  забезпечують взаємозв’язок інших суспільних відносин. 
Права і  свободи людини й  громадянина, що реалізуються у  сфе-
рі інформаційних відносин, безпосередньо пов’язані зі  становлен-
ням демократичного суспільства, адже гарантії прав і  свобод лю-
дини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад 
формування правової держави, оскільки вони інтегровані до дієво-
го механізму державного управління в демократичному суспільстві. 
Інформаційні права часто порушуються, що потребує їх судово-
го захисту в  тому числі і  на  рівні Європейського суду з  прав лю-
дини (далі  — ЄСПЛ), тому тематика відповідних тез актуалізуєть-
ся необхідністю здійснення теоретико-правового аналізу практики 
ЄСПЛ. 

Досліджуючи проблематику інформаційних правовідносин, 
вітчизняні та зарубіжні науковці неодноразово зверталися у своїх 
працях до питань з’ясування змісту та ознак понять «право на інфор-
мацію», «інформаційні права людини» тощо. Зазначених і  суміж-
них питань торкаються наукові доробки І. Арістової, О. Баранова, 
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І.  Бачило, К.  Бєлякова, В.  Брижка, В.  Бутузова, В.  Гавловського, 
О.  Гаврилова. Інтенсивність розвитку та  впровадження інформа-
ційних технологій та засобів зв’язку в життєдіяльність суспільства 
активізувала увагу науковців до  різних інформаційних проблем. 
Особливо актуальним напрямом наукових розвідок є розкриття 
окремих аспектів інформаційних правопорушень. Зазначену про-
блематику в межах окремих аспектів юридичної науки розглядають 
такі вчені: В.Ю. Баскаков, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк. 

Дослідження теоретичних та  практичних проблем інформа-
ційних правопорушень в  Україні та  світі є  актуальним напрямом 
сучасної юридичної науки, особливо у  практиці ЄСПЛ. Зокрема, 
це стосується поширення фактів протизаконного збору і  вико-
ристання інформації, заборони доступу до  інформаційних ресур-
сів, викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків та баз даних. 
Відповідно у  світі на  захист інформаційних прав прийнято реко-
мендації Ради Європи «Про захист даних та  свободу інформації», 
а  також Європейську конвенцію про  захист прав людини. Захист 
інформаційних прав та визначення чітких меж доступу до інформа-
ції є основоположними умовами демократичного суспільства [1, 2]. 

Методологічне значення матиме аналіз практики ЄСПЛ та огляд 
справи, що в  подальшому допоможе акцентувати на  важливості 
правоутворення та в обґрунтуванні аналогічних справ, аналізі між-
народних нормативно-правових актів та  судових рішень. В  епоху 
розвитку інформаційного суспільства дедалі актуальнішим стає 
питання обґрунтованості обмеження доступу суспільства до інфор-
мації, яка належить державі. Важливість інформаційних прав 
напряму пов’язана зі становленням інформаційного суспільства. 

Напрямом розвитку сучасного інформаційного суспільства є 
взаємодія із  сучасними інформаційними і  телекомунікаційними 
технологіями. Якщо наголошувати на приналежності Україні, то це 
питання стало актуальним для нашої країни на шляху до демокра-
тизації, гуманізації, формування суспільства. У  контексті міжна-
родної політики основні напрями критики концепції глобального 
інформаційного суспільства полягають у тому, що: 1) воно не є гло-
бальним, зважаючи на  цифрову нерівність, яка з  удосконаленням 
технологій і зростанням вимог до кваліфікованих спеціалістів лише 
збільшується; 2)  незважаючи на  твердження про  зростаюче зна-
чення інформації і знань, традиційні центри політичної, військової 
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та  економічної влади залишаються набагато впливовішими, ніж 
інтелектуали і спеціалісти; 3) важливою є не сама інформація, а ті, 
хто вдало її застосовує. Ці та інші важливі аспекти розкрито у колек-
тивній монографії «Права людини у глобальному інформаційному 
суспільстві» [3]. У  вітчизняній науці натомість найчастіше виділя-
ють певний вузький перелік так званих інформаційних прав (сво-
бода вираження, право на доступ до  інформації, право на приват-
ність, зокрема захист персональних даних), які стають предметом 
пильної уваги. 

Щодо принципу рівності та гарантованості прав для усіх варто 
проаналізувати матеріали, пов’язані із невиправданим обмеженням 
прав людини, позбавленням можливості захисту таких прав у спра-
ведливому суді під прикриттям гарантування безпеки, захисту інте-
лектуальної власності, зокрема, розглянути положення Конвенції 
про  кіберзлочинність  [4]. Будь-яке опрацювання персональних 
даних, на  думку Н.І.  Ткачука, повинно бути законним та  право-
мірним. Принцип прозорості вимагає, щоб будь-яка інформація 
та  повідомлення щодо опрацювання таких персональних даних 
були доступними і зрозумілими, з використанням чітких і простих 
формулювань [5]. 

Необхідно також звернути увагу на те, що в 1997 р. Україна рати-
фікувала Конвенцію про  захист прав і  основних свобод людини, 
згідно з  якою кожний має право в  разі порушення його прав і  сво-
бод з боку державних органів звернутися зі скаргою про порушення 
до Європейського суду з прав людини [6]. Однією з найбільш вагомих 
для розуміння природи демократичного суспільства є ст. 10 Конвенції, 
яка гарантує право на свободу вираження поглядів та право на отри-
мання інформації. За відсутності свободи слова, яка включає в себе 
право шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї, немож-
ливо реалізувати на  практиці право відкрито говорити про  пору-
шення прав людини. Саме тому ст.  10 Конвенції гарантує свободу 
вираження поглядів, право на  доступ до  інформації та  контролює 
національні влади країн, які забезпечують цей доступ [6]. 

Ця стаття, як зрештою й усі інші, є багатоаспектною, і правильне 
розуміння її змісту значною мірою залежить від розуміння сутності 
правових позицій ЄСПЛ, сформульованих Судом у  відповідних 
справах. Свобода вираження поглядів є фундаментальним правом 
людини, яке забезпечує і  можливість зберігати та  розвивати свою 
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індивідуальність, і брати активну участь у суспільному житті. Згідно 
з Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, свобода 
вираження поглядів і отримання інформації є практично необмеже-
ною. Формулювання статті передбачає, що йдеться про можливість 
реалізовувати ці свободи «без втручання органів державної влади 
і  незалежно від  кордонів»  [6]. Іншими словами, ст.  10 Конвенції 
має на меті гарантувати вільний обіг ідей та відомостей у суспіль-
стві, і цьому процесу не повинні перешкоджати органи управління. 
ЄСПЛ неодноразово розглядав справи, у яких заявники вказували 
на  те, що органи держави не  надали їм певну інформацію. Втім, 
практика ЄСПЛ у цих справах з роками змінювалася. 

Європейський суд з прав людини та Комісія з прав людини при-
ділили багато уваги питанню доступу до інформації. Так, у разі, коли 
інформація стосується стану довкілля, на думку Європейської комі-
сії, виникають серйозні позитивні зобов’язання держави перед насе-
ленням, яке знаходиться під  її юрисдикцією: «стаття  10 Конвенції 
накладає на держави обов’язок не тільки зробити доступною інфор-
мацію про  довкілля, але  й  обов’язок збирати, систематизувати 
та розповсюджувати інформацію, яка за своєю природою не є без-
посередньо доступною і не може стати відомою для населення, якщо 
публічні влади не  діятимуть відповідним чином»  (Гуерра та  інші 
проти Італії, рішення по справі № 14967/89) [7, 68]. 

Отже, інформаційні права напряму пов’язані зі  становлен-
ням сучасного інформаційного суспільства і є важливим аспектом 
для  його самореалізації та  шляху до  демократизації. ЄСПЛ чітко 
дотримується Конвенції з прав людини у своїй практиці. 

В інформаційному суспільстві під загрозою опиняються не лише 
окремі права, але й принципи, що лежать в основі усієї системи прав 
людини, саме тому протягом тривалого часу відбувалося і продовжу-
ється закріплення певних прав відповідними актами. Щодо позиції 
України, то сьогодні розуміння вищевикладеної позиції ЄСПЛ поса-
довцями та  суддями України має велике значення. Як відомо, укра-
їнські суди повинні застосовувати при  розгляді справ Конвенцію 
та  практику ЄСПЛ як джерело права  [8]. Отже, висновки суддів 
Європейського суду з  питань доступу до  інформації повинні засто-
совуватися і до національних судових спорів. Це матиме результатом 
винесення більш обґрунтованих рішень у відповідній категорій справ, 
а також загальне удосконалення судової практики в Україні.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ

Ст.  3 Конституції України визначає, що життя 
і здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю в Україні, а права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Права людини у сфері охорони здоров’я визначені ст. 49 
Конституції України, Цивільним кодексом, законом України «Основи 
законодавства про охорону здоров’я» та низкою ратифікованих міжна-
родно-правових актів, обов’язковість яких закріплена ст. 9 Конституції 
України [1]. Однак, хоча вітчизняна нормативно-правова база насичена 
різноманітними положеннями, що регулюють права громадян у сфері 
охорони здоров’я, ситуація з дотриманням цих прав залишається про-
блематичною. На нашу думку, основна проблема наявної ситуації по-
лягає у тому, що органи влади не здатні забезпечити створення та на-
лежне застосування необхідних якісних законодавчих засобів задля 
гарантування реалізації та захисту прав людини. Показовим є рішення 
Європейського суду з прав людини у справі «Арская проти України», де 
Суд визнав порушення Україною ст. 2 Конвенції захисту прав людини 
щодо позитивного зобов’язання держави забезпечити відповідне зако-
нодавство щодо охорони здоров’я [2].

Актуальність даної теми зумовлена тим, що Україна перебу-
ває в  активному процесі інтеграції в  Європейський Союз. Так, 
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відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом співро-
бітництво України та ЄС стосується і сфери зміцнення системи охо-
рони здоров’я України та її потенціалу, у тому числі шляхом впро-
вадження реформ та  поступової інтеграції України в  європейські 
мережі охорони здоров’я [3]. Однак норми законодавства України, 
які визначають правовий статус пацієнтів, досі не  відповідають 
європейським стандартам, що в свою чергу ставить під сумнів євро-
інтеграційні перспективи України та викликає потребу ґрунтовного 
аналізу національної нормативно-правової бази, яка регулює права 
та свободи у сфері охорони здоров’я, знаходження в ній прогалин 
та пошук шляхів вирішення цих проблем.

Проаналізувавши законодавство, вважаємо за доречне виділити 
основні екзистенційні фактори, які стають перепоною до реалізації 
прав людини у сфері охорони здоров’я.

Неналежний рівень фінансування медичної галузі. Ще у  2017  р. 
Управління Верховного комісара ООН з  прав людини рекоменду-
вало Україні поступово збільшувати витрати на  охорону здоров’я 
як частку валового внутрішнього продукту (ВВП) з  метою прак-
тичного вираження свого обов’язку щодо забезпечення права 
на здоров’я відповідно до ратифікованих міжнародних актів [4, 11]. 
Але  рівень забезпечення медичною субвенцією у  2019  р. у  серед-
ньому становив 68,1  % від  потреби на  оплату поточних видатків 
закладів охорони здоров’я, не враховуючи видатків на оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв. Ситуація у 2020 р. не покращилась, 
а, навпаки, погіршилась. 

Неналежний рівень правового регулювання відносин у  медич-
ній сфері. Попри величезний масив медичного законодавства досі 
не  визначені права груп пацієнтів, до  яких, на  нашу думку, недо-
цільно застосовувати загальний правовий статус. Зокрема, це 
стосується осіб з  інвалідністю, а  також невиліковних хворих. 
Законотворець не  розглядає можливості імплементації в  націо-
нальне законодавство Декларації про  права розумово відсталих 
осіб (1971 р.), Декларації про права інвалідів (1975 р.), Венеціанської 
декларації стосовно невиліковних захворювань (1983 р.).

Актуальним є питання ревізії інституту відповідальності медич-
ного персоналу за  неналежне надання медичної допомоги, що є 
складовою інституту захисту прав людини у сфері охорони здоров’я. 
Бланкетність диспозиції ч. 1 ст. 140 ККУ, а саме категорії «неналежне 
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виконання своїх професійних обов’язків»  [5], часто призводить 
до  складнощів при  конкретному визначенні того, були дії лікаря 
належними чи неналежними, адже суб’єктивність цієї категорії під-
вищується ще й частою відсутністю галузевих стандартів — прото-
колів лікування певних хвороб, які були  б індикатором правомір-
ності дій медичних працівників. Важливо і  те, що нові стандарти 
не створюються, натомість скасовуються наявні. Наприклад, наказ 
МОЗ № 590, який набуде чинності 01.03.2021 р., скасує десятки про-
токолів лікування [6].

Основна проблема в тому, що вчинення злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 140 КК України, вважається невеликої тяжкості, відповідно 
строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності 
становить лише три роки, що надто мало, враховуючи терміни про-
ведення процесуальних заходів. Часто кримінальні провадження 
тривають довше за цей термін, що дозволяє винному уникнути кри-
мінальної відповідальності.

Техніко-юридична недосконалість медичного законодавства. 
На відміну від західноєвропейських сусідів Україна й досі залиша-
ється державою, яка не має кодифікованого закону, що регулює від-
носини в  медичній сфері. Створення такого закону не  тільки зро-
било б ефективнішим механізм юридичного захисту прав людини 
у сфері охорони здоров’я, але й підвищило б правосвідомість паці-
єнтів та  медичних працівників, їх обізнаність щодо своїх прав 
та обов’язків відповідно. 

Схожу думку висловлюють і  науковці В.М.  Третяков 
і  Е.Ю.  Махмудов. Вони стверджують, що велику частину норма-
тивного масиву вітчизняної системи охорони здоров’я станов-
лять підзаконні акти, що свідчить про  слабкість, невизначеність і, 
що найгірше, нестабільність правового стану галузі, яку ці норма-
тивно-правові акти регламентують [7, 69].

Низька нормотворча активність щодо забезпечення прав людини 
у  сфері охорони здоров’я. Викладені у  нашій статті нормативні про-
галини та  контроверсії можливо усунути лише комплексною реві-
зією та зваженим унормуванням актів медичного законодавства. Вже 
багато років експерти у сфері медичного права говорять про необхід-
ність виділення медичного права в окрему галузь шляхом створення 
Медичного кодексу. Ще у  1999  р. Н.  Болотіна заявила про  потребу 
єдиного законодавчого акта, який системно регулював би усю сферу 
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відносин, які є предметом медичного права [8, 117]. Однак досі реаль-
них кроків щодо його створення не зроблено. 

Переходячи до висновків, можемо стверджувати, що медична сис-
тема в Україні вже не один рік переживає законодавчу кризу в галузі 
медичного права, яка давно потребує вирішення, адже прямо впливає 
на можливість громадян реалізувати свої права та свободи на прак-
тиці, гарантування чого є обов’язком держави. На даний момент дер-
жава не  може в  повному обсязі забезпечити реалізацію та  захист 
конституційних прав людини у  сфері охорони здоров’я. Нинішні 
каталізаційні чинники, зокрема пандемія COVID-19, та євроінтегра-
ційний курс країни сигналізують про  негайну потребу активізації 
державної реакції і  проведення реформи медичного законодавства. 
Доречними є слова видатного юриста Г.Ф. Шершневича: «Там, де дер-
жава не спроможна забезпечити права на життя та здоров’я, настає 
небезпечний для  держави момент  — у  населення може виникнути 
сумнів у необхідності самої держави» [9, 320]. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: 
ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
В УКРАЇНІ

Сучасний світ, зокрема наука та технології, нині 
досить стрімко розвивається і  вдосконалюється. Відповідно з  роз-
витком науки розвивається і  юридична сфера, доповнюючись но-
вими видами прав людини. Функціонування та розвиток сучасного 
суспільства в контексті комунікативних зв’язків досить важко уяви-
ти без гаджетів: смартфонів, планшетів, комп’ютерів чи телевізорів. 
Усі ці засоби збирання та передачі інформації, на наше переконан-
ня, напряму пов’язані з інформаційними правами людини. Цілком 
відповідною є точка зору В.Я. Настюк та В.В. Белєвцева, які ствер-
джують, що сучасний стан функціонування країн світу характери-
зується активним розвитком інформаційних процесів у всіх сферах 
життя суспільства. Інформаційний простір об’єднує людей з різних 
держав в єдине міжнародне співтовариство без географічних і гео-
політичних меж [1]. 

Значного поширення продовжує набувати тенденція щодо 
користування різноманітними соціальними мережами, а суб’єктний 
склад відповідно є різноаспектним, але здебільшого тяжіє до змен-
шення вікового цензу. Активне використання соціальних мереж, як 
правило, здійснюється шляхом поширення різноманітної інформа-
ції, яка потребує належного рівня правового захисту задля макси-
мальної мінімізації порушення інформаційних прав. Проте правова 
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необізнаність населення щодо інформаційних прав, особливостей їх 
реалізації та захисту часто призводить до неналежного рівня їх здій-
снення. Разом з тим інформаційні права згадуються ще у одній з пер-
ших резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 1946 р., де було зазначено: 
«Свобода інформації є фундаментальним правом людини і … кри-
терієм для  всіх свобод, яким присвячено Організацію Об’єднаних 
Націй» [2, 8]. Як бачимо, питання актуальності інформаційних прав, 
постали ще у середині ХХ ст. і з плином часу набувають лише ваго-
мості як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Відповідна 
актуалізація щодо інформаційних прав зумовлена, на нашу думку, 
необхідністю з’ясування їх змістовних аспектів.

Виходячи із особливостей розвитку сучасного суспільства, його 
темпів інформатизації та комунікації, безумовним твердженням є те, 
що інформаційні права — це права «четвертого покоління», тобто ті, 
що виникли уже у ХХІ ст. і пов’язані зі значним розвитком інфор-
маційних технологій. На  думку В.  Вітіва, як складова четвертого 
покоління прав інформаційні права людини зумовлені формуван-
ням особливого інформаційно-орієнтованого сприйняття, нових 
цінностей на  основі використання інформаційно-комунікаційних 
засобів та діяльності в єдиному інформаційному просторі [3, 25].

Цілком логічним є те, що інформаційні права як категорія нау-
кового пізнання були предметом гострих наукових дискусій різ-
номанітних вчених, які досліджували ті чи інші аспекти їх прояву. 
Зокрема, даній проблематиці присвячені праці таких українських 
вчених: І.А. Арістової, К.І. Бєлякова, В.М. Брижка, Р.А. Калюжного, 
В.В.  Костицького, В.А.  Ліпкана, А.І.  Марущака, А.М.  Новицького, 
К.С. Полетило, В.С. Цимбалюка, М.Я. Швеця та ін. Однак, врахову-
ючи динаміку оточуючої нас реальності та, зокрема, темпи розвитку 
інформаційних технологій, очевидним є те, що інформаційні права 
аналогічно набувають нових змістовних особливостей. Це зумовлює 
неоднозначність їх розуміння на рівні науки і потребує уточнення їх 
змістовних характеристик.

З огляду на наявну багатоаспектність проблематики прав і сво-
бод людини і громадянина в  інформаційній сфері слід звернутися 
до поглядів вчених, які досліджували ті чи інші теоретико-правові 
аспекти інформаційних прав. Здебільшого, досліджуючи інформа-
ційні права, вчені-юристи значну увагу приділяють питанням реа-
лізації гарантованого Конституцією України права на  інформацію. 
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Наприклад, І.В. Арістова вважає, що необхідно детальніше розгля-
нути гарантоване Конституцією право на інформацію. Це пов’язано 
з тим, що в сучасному суспільстві регуляція відносин між владою, 
засобами масової інформації та населенням здійснюється за допомо-
гою забезпечення, гарантії та дотримання прав громадян на інфор-
мацію [4, 69].

А.І.  Марущак, в  свою чергу, ототожнює інформаційні права 
та право на інформацію, хоч це і не є зовсім правильною позицією. 
Вчений стверджує, що нині конституційне право містить у собі ті 
аспекти, які при загальному розгляді та їхньому поєднанні станов-
лять саме інформаційне право [5, 108].

Якщо ж звернути увагу на працю С.І. Лопатіна, то у ній науковець 
розкриває поняття й особливості підходів щодо дослідження адмі-
ністративно-правових відносин у  сфері забезпечення права гро-
мадян на  інформацію. Також він дає доволі чітке визначення того, 
що ж таке інформація в суспільно-правових відносинах. Науковець 
визначає напрями розвитку нормативно-правового забезпечення 
прав громадян на інформацію та досліджує вплив розвитку інфор-
маційної культури на стан забезпечення прав громадян на інформа-
цію [6, 9–20]. 

Вивчаючи праці вищенаведених вчених-теоретиків, можна зро-
бити висновок, що в жодному разі не слід ототожнювати поняття 
права на  інформацію та  інформаційних прав, оскільки вони є різ-
ними за значенням. Адже право на інформацію, на нашу думку, є зна-
чно вужчим поняттям, аніж інформаційні права, оскільки останні 
містять значну кількість прав, в тому числі і право на інформацію. 
Не  применшуючи значення відповідних наукових поглядів, більш 
ґрунтовне розуміння інформаційних прав, на  наше переконання, 
відображається в поглядах Н.І. Ткачука, який вважає, що інформа-
ційні права і свободи людини й громадянина — це гарантовані дер-
жавою можливості особи задовольняти свої потреби в отриманні, 
використанні, поширенні, охороні та захисті необхідного для жит-
тєдіяльності обсягу інформації, комунікаційні права, право на без-
печне інформаційне середовище тощо. В умовах сучасної правової 
держави передбачені національним законодавством інформаційні 
права громадянина гуртуються на  відповідних фундаментальних 
правах людини, які включають у себе, зокрема, на конституційному 
рівні [7, 28].
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Фактично це передбачено і на конституційному рівні, адже ст. 34 
Конституції України декларує, що інформаційні права людини 
й громадянина складаються з права вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший 
спосіб — на свій вибір [8]. 

Однак проблемні питання інформаційних прав існують не лише 
на рівні науки, але й на рівні практики, зокрема в процесі їх реалізації. 
Проблема реалізації інформаційних прав в  Україні є справді акту-
альною. Найбільш поширеною сферою, де знаходять прояв інфор-
маційні права, є саме засоби масової інформації. У Законі України 
«Про інформацію» закріплено право на вільне збирання, одержання, 
зберігання і поширення інформації [9]. Хоча в реальності ситуація 
складається так, що дедалі поширенішим стає явище монополізації 
медіаринків фінансово-промисловими групами, які через належні 
їм ЗМІ вдаються до  формування змістовного наповнення інфор-
маційних продуктів на  власний розсуд. Тобто інформація прохо-
дить певні ступені цензури, фальсифікації і не завжди на виході є 
насправді достеменною і  правдивою. Фактично через явище поді-
бної монополізації поширюється і явище маніпуляції журналістами, 
коли іде вимагання уникнення поширення певної новини на загал 
і заміна її чимось несуттєвим і неправдивим. 

З поширенням і  розвитком технологій громадяни також час-
тіше зустрічаються з явищем порушення права інтелектуальної влас-
ності. З цієї проблеми можна знову повернутись до ЗМІ. Так, у п. 4 
ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» зазначається, що опера-
тори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальність за зміст 
інформації, що передається їх мережами. Таким чином, за  умови 
наявності на  інтернет-ресурсах операторів, провайдерів телекомуні-
кацій матеріалів (інформації), які порушують права інтелектуальної 
власності третіх осіб, відповідальність за такі матеріали мають нести 
особи, які їх розміщували  [10]. Таким чином виходить, що автори 
творів, яким за законом належать права на інтелектуальну власність, 
не зможуть захистити власні права у цифровому середовищі.

Окрім того, нині поширеним явищем є витоки інформації, коли 
шахраї зламують комп’ютери, телефони, отримують вільний доступ 
практично до усієї інформації, що знаходиться у тих чи інших гадже-
тах. Тим самим вони вільно і незаконно її використовують, порушу-
ючи одразу низку законів і прав людини і громадянина. 
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Правове регулювання інформаційних прав в Україні характери-
зується певною хаотичністю та недостатньою впорядкованістю, міс-
тить у собі значні прогалини, тим самим не даючи гарантії повного 
захисту. У  Законі України «Про інформацію» є початкові пункти 
і засади, проте немає чітко прописаних заборон та наслідків за пору-
шення інформаційних прав, що дає змогу обвинуваченим знаходити 
можливості для уникнення притягнення до відповідальності.

Тому, підсумовуючи усе сказане вище, можна зробити висновок, 
що питання важливості інформаційних прав постало уже досить 
давно і  постійно досліджується фахівцями. Утім, навіть постійне 
вдосконалення вже кодифікованих законів, що стосуються інфор-
маційних прав, не дає населенню повної гарантії конфіденційності 
власних листувань чи можливості захисту порушених у ЗМІ прав. 
Варто сказати, що існуючий закон «Про телекомунікації» має також 
бути допрацьованим, доповненим, систематизованим та кодифіко-
ваним. При цьому жоден з пунктів не повинен містити у собі певні 
прогалини, які дадуть змогу уникнути відповідальності. 
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