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М.Є. Александров, 

здобувач ДНДІ МВС України, 

старший науковий співробітник 

 відділу розроблення та вдосконалення форми 

одягу науково-дослідної лабораторії 

спеціального транспорту та форменого одягу 

Державного науково-дослідного інституту  

МВС України 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ НА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ 

ПРОДУКЦІЇ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Життя, здоров’я та безпека людини визнані найвищою соціальною цінністю 

в Україні, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини, відповідно до 

Конституції, є головним обов'язком держави [1, ст. 3]. До прав людини, які 

безпосередньо пов’язані із її життям та здоров’ям, можна віднести і право на 

безпечність продукції, яку людина використовує або споживає у процесі 

життєдіяльності. Однак, на сьогодні у чинному українському законодавстві існує 

неузгодженість термінів, що може негативним чином вплинути на захист 

законних прав громадян. 

Законом України «Про захист прав споживачів» визначено право споживача 

на безпеку продукції [2, cт. 4]. Однак, у Законі України «Про загальну безпечність 

нехарчової продукції» зазначається, що споживачі (користувачі) мають право 

звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного 

права на безпечність продукції [3, cт. 7]. Термін безпечність вживається і Законі 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» [4].  

З’ясуємо, як саме визначаються терміни «безпека» та «безпечність», у чому 

їх спільні та відмінні риси. Безпека продукції визначена Законом України «Про 

захист прав споживачів» як відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, 

майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах 

використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції[2, 

cт. 1]. Закони України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» не 

мають аналогічного терміну «безпечність продукції», але надають конкретні 

визначення безпечної нехарчової (харчової) продукції (продукту). Безпечна 

нехарчова продукція визначається як будь-яка продукція, яка за звичайних або 

обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку 

служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення 

і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише 

мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються 

прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням: 

 характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо 

встановлення і технічного обслуговування; 

 впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися 

разом з нею; 
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 попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її 

використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції; 

 застережень щодо споживання чи використання продукції певними 

категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо) 

[3, cт. 1]. 

Безпечним харчовим продуктом вважається такий продукт, який не 

справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання 

[4, cт. 1]. 

Проаналізувавши визначення, наведені вище, можна визначити їх спільні 

риси. По-перше, і безпека, і безпечна продукція (у контексті безпечності) 

визначаються як відсутність ризиків (або наявність мінімальних ризиків). По-

друге, ключовим критерієм є відсутність загрози суспільним інтересам. 

Відмінності полягають саме у конкретизації суспільних інтересів, яким може 

загрожувати небезпечна продукція. Так безпека продукції у загальному випадку 

передбачає відсутність загроз для життя, здоров'я, майна споживача і 

навколишнього природного середовища, а безпечна харчова продукція (продукт) 

– лише відсутність шкідливого впливу для здоров’я людини. Остання 

конкретизація є, на нашу думку, не зовсім правильною, оскільки небезпечна 

харчова продукція також може становити загрозу і для навколишнього 

середовища, і для майна споживача. Зазначимо також, що Закон України «Про 

загальну безпечність нехарчової продукції» взагалі не конкретизує суспільні 

інтереси, яким може загрожувати небезпечна продукція. 

З проведеного вище аналізу випливають наступні можливості щодо 

удосконалення чинного законодавства. У першу чергу, замість поняття «безпека 

продукції» для уніфікації термінології доцільно запровадити термін «безпечність 

продукції». По друге, не нашу думку, слід конкретизувати суспільні інтереси, 

яким може загрожувати небезпечна продукція, включивши до переліку таких 

інтересів життя та здоров’я людини, її майно, а також навколишнього 

середовища. Така конкретизація дозволить забезпечувати захист комплексу прав 

громадян, оскільки у контексті захист прав споживачів на безпечність продукції 

будуть забезпечуватись також права на життя, охорону здоров’я та безпечне 

довкілля. 
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О.В. Алєксєєва, 

к.ю.н., провідний науковий співробітник 

ДНДІ МВС України 

  

ПРОБЛЕМА ДОТРИМАННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
  

Нині в державній системі освіти Україні заявлено чимало реформаційних 

процесів, з’являються ті чи інші нововведення, що переважно сприймаються 

широким загалом скептично. Причиною цього можуть бути бюрократична 

складова реформування, що призводить до перекосів в освіті, бездумне 

калькування іноземних, головним чином, західноєвропейських освітніх здобутків 

і т.д. за ігнорування сьогоденних реалій, у яких опинилося наше суспільство, а, 

головне, практична неспроможність, а подеколи навіть шкідливість тих чи інших 

реформ.  

Щоб з’ясувати те, що відбувається в українській освіті сьогодні, слід 

з’ясувати, чим вона власне є. Не так давно в законодавстві закріплено відносно 

нове поняття –освітню послугу. Це «комплекс визначених законодавством, 

освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що 

мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 

очікуваних результатів навчання» [1]. Якщо дотримуватися цієї дефініції, 

замовниками послуги є батьки дітей, споживачами – учні, а надавачами  – освітні 

заклади різних видів і форм власності. Причому якість таких послуг є досить 

сумнівною за ситуації, коли академічні досягнення учня безпосередньо залежать 

від репетиторської роботи, а традиційний, а тим більше дієвий механізм захисту 

прав споживача, передбачених статтею Закону України 

«Про захист прав споживачів» [2] у редакції від 01.12.2005 року, на думку 

експертів, щодо школи взагалі не є прийнятним [3].  

Тим більше дивно, коли державний навчальний заклад позиціонує себе суто 

як надавача освітніх послуг, тим самим знімаючи із себе відповідальність за 

виховання підростаючої особистості, її адаптацію до суспільних норм. Віднині цю 

відповідальність повністю покладено на родину дитини. У такому разі, чи не є 

питання визначення правового статусу учасників навчально-виховного процесу 

швидше риторичним? Тим більше численні інциденти, що відбуваються в 

загальноосвітніх закладах, засвідчують фактичну безправність усіх учасників 

навчально-виховного процесу у школах. Найкрасномовніше про це, 

мабуть, свідчать випадки шкільного булінгу, які є показовими щодо спроможності 

дитини обстояти свої права, коли вона перебуває поза домівкою. Не маючи 

достатнього життєвого досвіду, щоб повноцінно захистити себе, 

неповнолітній «видає» реакції нігілізму, агресії, часто вибудовує смислові бар’єри 

між собою, педагогами та рідними. Часто це є наслідком транслювання з боку 

дорослих тих педагогічних стилів, які можна назвати одним словом – 

«невтручання». 

Фактично у безправному становищі перебувають і батьки. Адже в багатьох 

школах діє система своєрідного «шантажу». Наприклад, проти неадекватного 

оцінювання  існує один-єдиний вихід – піти до іншої школи. Для дитини – це 

стрес і подальша травматизація. Крім того, істотну роль відіграє те, що дорослі 
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люди сьогодні фактично не відчувають власної безпеки, змушені багато 

працювати. Їхнє життя занадто напружене, рівень стресу істотно перевищує 

адаптаційні можливості організму.  

Учителі також нерідко підпадають під цькування з боку дітей, їхніх батьків, 

а в деяких випадках – і недобросовісної адміністрації. Колись одна з 

найшанованіших професій через украй низьку оплачуваність тепер втратила 

соціальний престиж, і вчитель став сприйматися мало не як обслуговуючий 

персонал. Слід зауважити, що подібне ставлення до тих, хто «сіє розумне й 

вічне», є злочинним, адже без поваги до себе педагог просто не зможе виконувати 

свою роботу, пов’язану з величезною відповідальністю та численними 

обов’язками. 

Отже, проблема дотримання прав учасників навчально-виховного процесу в 

сучасній українській школі, потребує нагального вирішення, вжиття негайних 

дійових заходів, адже формалізовані процедури програмують поведінку учнів на 

певні, у цьому випадку, явно не позитивні стереотипи. Зокрема, нині озвучуються 

думки щодо введення в роботу школи посади шкільного поліцейського, на кшталт 

швейцарського ілотьє, або упровадження інституту уповноваженого по правам 

учасників освітнього процесу. З одного боку, додатковий контроль за дітьми 

ніколи не завадить, а виступи омбудсмена на батьківських зборах, педагогічних 

нарадах має дати можливість вирішення проблем у цивілізованій формі. З 

іншого, – це введення додаткових адміністративних посад, яке, на нашу думку, 

без розроблення чіткого й ефективного адміністративно-правового механізму, 

який забезпечував би покращання умов освітньо-виховного процесу, етичних 

норм поведінки як учнів, так і педагогів, створення комфортного морально-

психологічного клімату, є марним і недоцільним.  

Наразі ж бажання певного дитячого колективу, бажання батьків, аби їхні 

діти навчалися в певного вчителя, зумовлено передовсім його ефективністю як 

вчителя-предметника, а також педагогічним потенціалом. Це називається 

професіоналізмом, брак якого значною мірою часто обертається дидактогенією 

(завданням шкоди психічному здоров’ю дитини непрофесійними діями вчителя) й 

педагогічним насильством (діями, які вчиняють учителі щодо учнів) і зумовлює 

появу більшості негативних явищ, пов’язаних зі шкільною дезадаптацією. Іншими 

словами, неприпустимо повністю покладати провину за виховання дезадаптованої 

дитини на сім’ю, відкидаючи при цьому «вагомий внесок» школи в цю справу. 

Хто б не був винен у катастрофічній ситуації, яка підштовхує дітей до 

кримінального мислення і кримінального способу життя, дорослий світ не має 

права уникати відповідальності за це. 

Хочемо ми того чи ні, саме школа є первинним осередком правової 

культури суспільства, становить основу виховної системи на державному рівні. 

Саме тут соціалізується людина, навчається приймати громадянські цінності, 

осягає способи взаємодії із представниками різних середовищ, культурних 

цінностей, походження. Тому можна без жодного перебільшення стверджувати, 

що формування повноцінної особистості розпочинається з поваги учасників 

навчально-виховного процесу до прав одне одного, а отже, саме на це й мають 

бути спрямовані основні зусилля держави, яка прагне мати майбутнє. 
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД В УКРАЇНІ 

 

Звертаючи увагу на те, що в України має місце курс самостійного 

державного розвитку, а також після здійснення переходу економіки України до 

ринкових відносин, то ми можемо спостерігати початок процесу оновленнявсього 

суспільного життя, в нашому випадку, ми звертаємо свою увагу на сферу 

регулювання відносин у галузі праці. 

Щодо світового досвіду, то проаналізувавши, побачимо, що в ньому має 

місце застосування такого засобу, що створює умови досягнення рівноваги та 

соціального миру в суспільстві.  

В даному випадку, це принцип існування соціального партнерства на таких 

рівнях як державний, галузевий, а також виробничий.   

Для того, щоб забезпечити сталий економічний розвитокдержави, 

утвердитив суспільстві соціальну злагоду, громадянський мир і демократію існує 

система, що вдосконалює соціально-трудові відносинина всіх рівнях управління, 

запроваджує нові підходи для того, щоб підвищити дієвість як соціального 

партнерства, так і розвитку співробітництва чи взаємодію представницьких 

органів, сторін у соціально-трудових відносинах.  

В Загальній декларації прав людини визнається право на 

колективнийдоговір, який забезпечує досягнення рівного голосу роботодавців і 

працівників упереговорах, а, отже, справедливого результату і умов гідної праці.   
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Дані договори є дуже важливими на даний період розвитку економіки, тому 

що, мета їх укладення є узгодженням інтересів між найманими працівниками і 

роботодавцем, а також врегулювання відносин у таких сферах як виробнича, 

трудова і соціально-економічна.Термін «колективні договори» вперше був 

застосований подружжям Беатрисою та Сіднеєм Уебб в 1891 році в їх науковій 

праці під назвою «Кооперативний рух у Великобританії» [1, c. 59].  

 Колективний договір – це нормативно правовий договір, що укладається на 

виробничому рівні між роботодавцем і найманими працівниками з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та 

узгодження інтересів суб'єктів соціального партнерства [2, ст. 7]. 

Ми з’ясували, що основною метою колективного договору є покращення 

умов праці, розширення соціальних прав трудящих та їх профспілок. 

Колективнийдоговір містить в собі риси як договору, так і нормативно-

правового акта. Він визначається як тим локальним нормативно-правовий акт, 

який визначає основні умови щодо праці, її оплати, певні соціальні гарантії для 

працівників на підприємстві, в установі, організації. 

Ми з’ясували, що для того, щоб укласти колективний договір необхідно 

буде провести колективні переговори. Вони можуть розпочатися за пропозицією 

будь-якої з двох сторін, але за умови, що це відбудеться не раніше, ніж за 3 місяці 

до закінчення терміну дію у колективного договору. В даному випадку інша 

сторона має обов’язок почати переговори протягом 7 днів [1, c. 94].  

Здійснивши аналіз практики країн США, Канади та Латинської америки, ми 

дійшли висновку, що важливу роль в регулюванні найважливіших аспектів 

трудових відносин займає інститут колективного договору.  Законодавець в 

даному випадку зосереджує свою увагу більш на процедуру взаємовідносин 

сторін у колективному договорі, а також порядок формування нимивідповідних 

норм.   

Утворення на підприємстві органів представництва трудових колективів не 

практикується, на перевагу цьому, співучасть працівників та профспілок 

здійснюється на основі колективного договору та діяльності профспілки. 

Положення про дане врегулювання встановлюється у колективному договорі, 

адже в США та Канаді дані питання тільки частково висвітлюються у 

законодавстві.  

Слід зазначити, що в законодавчих актах Канади є місце факт 

існування«профспілкового монополізму». Щодо держав Латинської Америки, то в 

них існує явище «соціального католицизму», яке відображається в діяльності 

профспілок та в змісті колективного договору.  

В колективному договорі країн США та Канади зазначаються«умови 

соціального миру», тобто про відмову від страйків та локаутів в період дії 

трудового договору чи існує положення про обов’язкове вирішення трудового 

конфлікту мирним шляхом через арбітраж, а це в свою чергу означає відмову від 

страйку на період вирішення конфлікту мирним шляхом [3, ст. 150].  

На мою думку, дану практику було б доцільно перейняти й Україні.  

В даних країнах існує така специфіка, що законодавець не встановлює 

обов’язок укладати зазначені договори, але встановлює в свою чергузобов’язання 

вступати в переговори, щодо укладання колективного договору.  
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За останні часи, в США з’явилися такі явища як «колдоговори-поступки» та 

«двоярусні» договори. Їх мета є зниження затрат на оплату праці робочій силі при 

несприятливих умовах у країні. Прикладом таких угод виступає «угода про 

перспективу». Вона стосується всього персоналу підприємства та має за мету 

мотивувати працівників до праці та розширити їх можливості щодо трудової 

кар’єри. Головна ідея полягає в тому, щоб заздалегідь визначити обсяг людських 

ресурсів. 

На нашу думку, дану практику було б доцільновзяти до уваги і Україні в 

умовах сучасного господарювання. 

Виступаючи локальним актом правової дії колективний договір здійснює 

конкретизацію та доповнення тих прав, які встановлені у Конституції України, 

законодавчих актах з приводу праці, а також з приводу практики, то він 

врегульовує більшу частину питань, що виникають між роботодавцем і 

найманими працівниками у соціально-трудових відносинах та є забезпеченням 

права на укладання колективний договір щодо Загальної декларації прав людини.  
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ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА НАЛЕЖНУ 

ЯКІСТЬ ОДНОСТРОЮ 

  
Відповідно до статті 20 Закону України «Про Національну поліцію 

України» поліцейські мають єдиний однострій, який вони отримують 

безкоштовно [1, ст. 20]. Забезпечення поліцейськими якісними одностроями є 

однією із складових, які забезпечують належне виконання поліцейськими 

службових обов’язків. На сьогодні відомі випадки надходження на забезпечення 

Національної поліції України зразків одностроїв, які не відповідають вимогам 

нормативної документації щодо якості матеріалів, з яких вони виготовлені. 

Неналежна якість предметів одностроїв є причиною критики поліцейських з боку 

громадськості, а також непередбачених матеріальних затрат працівників поліції, 

які за власні кошти змушені купувати нові предмети однострою замість тих, які 

втратили свої споживчі властивості.  

Право споживачів на належну якість продукції передбачено у Законі 

України «Про захист прав споживачів» [2, ст. 6]. Однак, термін «споживач» 

визначено у цьому Законі як фізична особа, яка придбаває, замовляє, 

використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих 

потреб, безпосередньо не пов&apos;язаних з підприємницькою діяльністю або 

виконанням обов&apos;язків найманого працівника [2, ст. 1]. Таким чином, 

поліцейський, потреба в однострої якого пов’язана з виконанням службових 

обов’язків, не може вважатися споживачем. Споживачем не може вважатися і 

Департамент управління майном (ДУМ) Національної поліції України, а також 

окремі підрозділи територіальних органів Національної поліції України, які 

здійснюють матеріально-технічне забезпечення поліцейських, оскільки такі 

підрозділи є юридичними, а не фізичними особами.  

З іншого боку, підрозділи, які здійснюють матеріально-технічне 

забезпечення Національної поліції України, можна вважати користувачем у тому 

значенні, в якому цей термін викладено у Законі Україні «Про загальну 

безпечність нехарчової продукції», а саме як юридичну особу, яка придбаває, 

замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію [3, ст. 1]. 
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Але сфера дії зазначеного Закону поширюється лише на продукцію, стосовно якої 

технічними регламентами не встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення її 

безпечності [3, ст. 2]. Спеціальні вимоги до якості у Законі «Про загальну 

безпечність нехарчової продукції» не визначені.  

Під час проведення закупівель одностроїв між підрозділами Національної 

поліції України та суб’єктами господарювання, які здійснюють, виробництво 

одягу, укладаються договори про закупівлю форменого одягу, фактично – 

договори поставки, які укладаються відповідно до державного замовлення [4, 

ст. 265]. Господарським кодексом України визначено, що якість товарів, що 

поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій 

технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам 

(еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості 

товарів [4, ст. 268]. У договорах на поставку предметів (комплектів) однострою 

поліцейських визначаються вимоги до якості виробів, а також порядок перевірки 

якості поставленого товару [5]. Підрозділ Національної поліції України за 

умовами договору, як покупець, має право, зокрема, повернути постачальнику 

партію товару, який не відповідає умовам даного Договору, для усунення 

недоліків та/або заміни на товар належної якості, а також здійснювати контроль 

якості товару. Таким чином, право поліцейських (в особі підрозділу поліції, який 

здійснює матеріально-технічне забезпечення) на належну якість товару 

визначається як право покупця на належну якість товару, передбачену 

Господарським кодексом України, а вимоги до якості товару зазначаються у 

договорі на поставку товару. 

Підсумовуючи викладене зазначимо, що поліцейські мають праов на 

належну якість одностроїв, хоч і не підпадають під визначення споживачів та 

користувачів, які визначені у чинному законодавстві України. Право 

поліцейських на якість одностроїв ґрунтується на засадах, визначених 

Господарським кодексом України, та закріплені у договорах на поставку 

продукції. Пункти договорів про якість товару та проведення перевірки якості, 

засвідчують важливість розроблення нормативно-технічної документації на 

предмети (комплекти) однострою поліцейських, а також на розроблення 

ефективних процедур контролю якості одностроїв. 
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УРАХУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ КАЙДАНОК 

 

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1, ст. 3]. У той же час, для 

захисту суспільних інтересів можливе застосування до людини запобіжних 

заходів, таких як затримання або тримання під вартою, під час яких 

уповноваженими органами застосовуються спеціальні засоби. Відповідно до 

Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський під час забезпечення 

публічної безпеки і порядку уповноважений застосовувати спеціальні засоби, 

зокрема кайданки [2, ст. 45]. Кайданки є обмежувальним засобом, який 

застосовується під час конвоювання та затримання особи, для проведення 

процесуальних дій з особами, які можуть створювати небезпеку для оточуючих та 

собі та в інших випадках, визначених законодавством.  

Зауважимо, що затримані особи, як і кожен громадянин України, мають 

право на захист життя, здоров’я та власної гідності. Задля забезпечення законних 

прав затриманих осіб на законодавчому рівні встановлюються обмеження щодо 

застосування спеціальних засобів. Кайданки забороняється застосовувати більше 

ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску. Такі 

обмеження запобігають травмуванню затриманих осіб, а також спрямовані на 

недопускання приниження гідності затриманого. Отже, на законодавчому рівні 

захист прав людини під час застосування кайданок забезпечується шляхом 

встановлення обмеження часу та умов їх безперервного застосування.  

Цілком закономірно, що необхідність забезпечення прав людини, зокрема 

затриманих осіб, має враховуватись і під час проектування спеціальних засобів. 

Обмежений термін безперервного використання кайданок без послаблення тиску 

обумовлює особливі вимоги до їх конструкції. Кайданки є засобом обмеження 

волі, призначеним для тимчасового обмеження свободи та вільного пресування 

або руху правопорушника [3, с. 18]. 

Сучасні моделі кайданок, як правило, складаються з двох металевих кілець 

(браслетів), кожна з яких має пластину зі скобою та рухомий сектор із тріскалкою 

(зубцями), який обертається навколо своєї вісі, та замикальний храповий механізм 

[4, с. 17]. На сьогодні поширені також так звані «одноразові» кайданки, які 

виготовлені з пластику або текстильних стрічок [4, с. 18].Кайданки обмежують 

рухи людини при їх одяганні та застібанні на кистях рук, тому під час їх 

проектування важливо чітко окреслити вимоги до їх конструкції, які б запобігали 

травмуванню кистей рук затриманого, а також травмуванню особи, яка застосовує 

кайданки. 
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На сьогодні ДНДІ МВС України розроблено проект Національного 

стандарту на кайданки [4], у якому визначено, зокрема, такі конструктивн 

івимоги: 

 кайданки не повинні мати на поверхні гострих кромок, задирок, тріщин, 

подряпин, надірваних країв, вм’ятин, слідів корозії та інших дефектів, які можуть 

поранити правопорушника, а також тих, хто використовує кайданки; 

 матеріали, комплектувальні вироби та покриття, що використовують для 

виготовлення кайданків, мають відповідати вимогам нормативної документації 

(НД), мати документи, що засвідчують їхню якість, і бути дозволеними для 

застосування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; 

 деталі, які безпосередньо торкаються шкіри, не повинні викликати 

патологічних пошкоджень шкіри. 

Конструктивною особливістю сучасних кайданок є застосування 

замикального механізму подвійної дії – замикального механізму, який в 

положенні «замкнено» запобігає подальшому відкриттю та закриттю (кайданків). 

Запобігання самовільному закриттю (стягуванню петлі) кайданків також сприяє 

запобіганню травм кистей рук затриманих осіб. 

Таким чином, конструктивні вимоги до кайданок та їх конструктивні 

особливості спрямовані на забезпечення права людини на здоров’я. Визначення 

зазначених вимог до кайданок у нормативно-технічній документації на їх 

виготовлення сприятиме удосконаленню процесу забезпечення законних прав 

людини під час застосування спеціальних засобів. 
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКУДІЯЛЬНІСТЬ 

 

На сьогоднішній день підприємницька діяльність, форми її реалізації та 

розвитку на теренах сучасної правової держави мають дуже велике значення. Це 

обумовлюється тим, що в умовах сьогодення громадяни України, реалізуючи 

право на підприємницьку діяльність, мають можливість досягти бажаного 

життєвого рівня для своєї сім’ї та вплинути на економічну ситуацію в країні.  

Варто зазначити, що основою для провадження підприємництва в нашій 

державі є забезпечене Конституцією право громадян на підприємницьку 

діяльність. Адже головний зміст підприємництва як фундаментальної основи 

конституційного ладу відображений в статті 42 Конституції України, що гарантує: 

«кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом». 

Таким чином, громадянам України надано реальну можливість здійснення на 

власний розсуд та ризик господарської діяльності з метою одержання прибутку. 

Інакше кажучи, статтею 42 Конституції України гарантовано свободу 

підприємництва [2]. 

Слід зауважити, що підприємці, які більше за звичайних працівників 

відчувають перетворення в економіці, різноманітні реформи, які безпосередньо 

впливають на їх діяльність, стають одним із важелей ринкових перетворень і 

суспільного розвитку, засобом організації приватної ініціативи та трудової 

активності громадян. Тож вагому роль у  розвитку ринкових відносин і 

стабілізації економіки відіграє законодавче забезпечення права громадян України 

на підприємницьку діяльність. Перш за все, воно закріплене у Господарському 

кодексі, законах України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

Ведучи мову про право на підприємницьку діяльність, варто зазначити, що 

своєрідною передумовою його закріплення на законодавчому рівні держави, було 

проголошення права на працю в Загальній Декларації прав людини 1948 року. 

Так, стаття 23 Декларації зазначає, що «кожна людина має право на працю,  на 

вільний вибір роботи,  на  справедливі  і  сприятливі  умови  праці та  на  захист 

від безробіття» [1]. Отже, здійснення підприємницької діяльності є одним із 

можливих шляхів реалізації права на працю, оскільки кожний на власний розсуд 

обирає те, що буде приносити йому прибуток: чи то створення власного бізнесу, 

що є досить ризикованим на сьогоднішній день, чи то працевлаштування до 
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компанії за фахом. Таким чином, право на працю і право на підприємницьку 

діяльність є досить тісно пов’язаними між собою. 

Варто завернути увагу на те, що стаття 25 Декларації зазначає: «кожна 

людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло,  

медичний  догляд   та   необхідне   соціальне обслуговування,  який  є необхідним  

для  підтримання  здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї» [1].На наш погляд, саме 

право на підприємницьку діяльність є одним із реальних шляхів досягення 

необхідного життєвого рівня в умовах сьогодення. Таким чином, передбачене 

Декларацією право є необхідною нормативною базу щодо прав людини, а право 

на підприємництво надає реальну можливість, тобто певний «механізм», 

впровадження в життя Деклараційного права. 

В умовах сьогоденння, як би прикро не було, але рівень заробітних плат, 

умови праці на приватних підприємствах значно кращі, аніж на державних. 

Виникає питання: чому так склалося? 

Малий та середній бізнес займає вагому частку в розвитку економіки нашої 

держави, шляхом сплати підприємцями податків до бюджету. А тому держава 

повинна всіляко підтримувати підприємців, створювати оптимальні умови роботи 

на ринку. Таким чином, у процесі належної реалізації в життя права на 

підприємницьку діяльність, важливого значення відіграють гарантії дотримання 

прав підприємниців, що мають бути забезпечені державою. Адже гарантії прав 

підприємниців є необхідною умовою розвитку підприємництва в сучасній 

правовій державі. Так, в Україні дане питання регламентоване Господарским 

кодексом, у якому зазначено, що держава  гарантує усім підприємцям: 

можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, 

трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів, забезпечення підприємця 

матеріально-технічними та іншими ресурсами, недоторканність майна, захист 

майнових прав підприємця [3]. 

Так, негативне ставлення до підтримки малого і середнього бізнесу, 

особливо в сфері торгівлі і наданні побутових послуг, склалося у багатьох 

районах м.Києва. Усім відомо, що такий бізнес розвивається на базі тимчасових 

споруд, невеликих кіосків і павільйонів. Процедура надання дозвільних 

документів повністю залежить від рішення районних керівників. Окрім того, що 

вона займає місяці, а то й роки, вона ще є досить дорогою. При цьому, немає 

жодної гарантії, що після виконання всіх вимог можна отримати належний дозвіл 

на заняття підприємництвом.  

Одним із найтиповіших порушень прав громадян на підприємницьку 

діяльність є надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів 

господарювання. Особи, які займаються підприємницькою діяльністю постійно 

стикаються із проблемами, які виникають між ними і посадовими особами 

владних структур. Слід звернути увагу на те, що такі державні установи, як 

податкова міліція, державна фіскальна служба, органи пожежного нагляду, 

санітарно-епідеміологічна служба часто порушують права підприємців. Список 

органів державної влади, які покликані об'єктивно відстоювати законні інтереси 

підприємців, а не порушувати їх, можна продовжувати. Сьогодні майже три 

десятки контролюючих інстанцій мають право застосовувати проти підприємця 

штрафні санкції, а всього таких організацій – більше сотні. 
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Отже, аналізуючи вищесказане, можна зробити висновки про те, що 

необхідно реформувати систему, яка б виключала: 

1) втручання органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб у діяльність суб'єктів господарювання; 

2) створення правових перешкод у здійсненні підприємницької 

діяльності; 

3) обмеження гарантованого Конституцією права на свободу 

підприємництва та гарантованих Декларацією прав на працю та належний 

життєвий рівень.  

Необхідність реформування полягає в тому, що наразі є малоефективним 

лише проголошення єдиної державної регуляторної політики у сфері 

підприємництва як одного із головних пріоритетів у діяльності органів виконавчої 

влади.  

Таким чином, враховуючи умови сьогодення та демократичну побудову 

нашої держави, ми вважаємо, що необхідно мінімізувати втручання 

правоохоронних органів до приватної власності підприємців. Адже захист прав 

підприємців, передусім малого і середнього бізнесу як однієї з найбільш 

соціально активної частини населення, має велике значення для захисту прав 

людини в Україні. Саме тому одним із пріорітетних завдань, що постають перед 

державою в умовах сьогодення є забезпечення гарантій свободи підприємництва, 

належного дотримання прав підприємниців, які передбачені як національним 

законодавством України, так і на міжнародному рівні -Загальною декларацією 

прав людини.  
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Національна поліція України являє собою державний правоохоронний орган, 

метою діяльності якого є реалізація державної політики у сфері захисту прав, 

свобод і законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без 

громадянства; захист об’єктів права власності; протидія злочинності; охорона 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Національна поліція 

України побудована за зразком поліції передових західноєвропейських країн; 

працівники української поліції виконують службові завдання у тісній взаємодії з 

населенням, діють на основі неухильного дотримання законності, прав людини і 

громадянина [1].  

Важливим напрямом підвищення ефективності функціонування нового 

правоохоронного органу є розробка нормативно-правового забезпечення 

професійної діяльності поліції. Наразі не напрацьовано власного досвіду 

нормативно-правового забезпечення діяльності поліції та професійної підготовки 

поліцейських. Задля успішної імплементації принципів і положень, закладених в 

Законі України «Про Національну поліцію», постає потреба у додатковій розробці 

низки відомчих  інструкцій, положень, програм, настанов.  

Аналіз теорії і практики нормативно-правового забезпечення діяльності 

системи МВС показав, що цим питанням приділяли увагу багато вітчизняних і 

зарубіжних науковців. Проте питання вдосконалення нормативного забезпечення 

діяльності Національної поліції України залишаються малодослідженими.  

Вивчення досвіду роботи поліції демократичних зарубіжних країн показало, 

що службова діяльність чітко врегульована нормативними документами. 

Особлива увага приділяється питанням відкритості і рівності можливостей 

кандидатів на службу, деполітизації, децентралізації, дотримання прав людини 

тощо. Наприклад, в поліції США і Великобританії нормативно закріплені відкриті 

і публічні процедури професійного відбору кандидатів, в ході яких вивчається їх 

чесність, лояльність, психологічна готовність до служби, причому американські 

вимоги взяті за основу в багатьох країнах світу [2; 6; 7]. В поліціях зарубіжних 

країн значна увага приділяється нормативному впровадженню програм, 

спрямованих на розвиток лідерства, командної роботи в підрозділах, активних 

методів роботи керівників з особовим складом[2; 4; 5; 8].  

Видається актуальною розробка низки нормативно-правових актів, які б 

містили правові норми, розраховані на визначене коло осіб, підприємств, установ, 

організацій системи МВС і урегульовували основні питання, пов’язані із 

функціонуванням поліції. 

З метою підвищення ефективності діяльності Національної поліції України 

вбачається доцільним, у першу чергу, забезпечити реалізацію закладеного в 
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Законі принципу верховенство права. Це означає, що під час виконання своїх 

функцій поліцейські повинні діяти тільки на підставі закону, забезпечувати захист 

особистих прав громадян і не вчиняти довільних або протиправних дій. Під час 

виконання своїх обов’язків поліцейські зобов’язані дотримуватися міжнародних 

норм щодо прав людини, поважати і захищати людську гідність. Принцип 

верховенства права передбачає також першочергове закріплення в відомчих 

нормативних актах деталізованого переліку завдань, функцій та повноважень, що 

має зменшити ризик зловживання поліцейськими власними дискреційними 

повноваженнями та мінімізувати ризик порушення закону.  

Відповідно до вимог Закону, вельми важливим є забезпечення прозорості і 

відкритості у роботі поліції. Проблема може розв’язуватись шляхом визначення 

механізмів, за якими суспільство може контролювати дії поліцейських та бути 

впевненим, що вони діють у рамках закону. В демократичному суспільстві 

набуває виключної важливості такий елемент громадського контролю, як гарантія 

участі населення в процесі управління державою. Також важливо забезпечувати 

оперативне інформування громадян щодо діяльності та результатів роботи поліції, 

зменшувати дистанційованість в стосунках поліції та населення шляхом 

проведення інформаційних кампаній, «гарячих ліній», рубрик у засобах масової 

інформації тощо. Вимоги щодо прозорості стосуються також технічних вимог до 

роботи поліції. Так, більшість європейських підрозділів намагається розміщувати 

працівників поліції в прозорих робочих приміщеннях. На думку європейських 

колег, це створює робочу, ділову атмосферу, дисциплінує і підвищує 

відповідальність кожного поліцейського [2; 5; 8]. 

Важливою умовою підвищення ефективності діяльності поліції є 

деполітизація. Сутність деполітизації полягає у вимозі забезпечити 

недоторканність і захист поліції від можливого тиску з боку політичних структур 

та мінімізувати негативний вплив політичних факторів на ефективність роботи 

поліції. Досягти цього можливо шляхом заборони перебування членом 

політичних партій для поліцейських та носіння політичних знаків; заборони на 

діяльність політичних партій у приміщеннях поліції, на обговорення політичних 

питань під час службових нарад; обмеження надання політичним партіям 

підтримки з боку поліції. Міністерство виконує функції із стратегічного 

планування, загального контролю та координації, тоді як на поліцію 

покладаються функції захисту прав громадян та профілактики злочинності.   

Закон України «Про Національну поліцію» також передбачає її 

децентралізацію. Згідно із сучасною теорією управління децентралізація 

розглядається як один з механізмів підвищення ефективності діяльності органів 

державної влади. Децентралізація вимагає управлінських змін, оскільки 

результатом її має стати децентралізація прийняття рішень, відповідальності та 

розподілу ресурсів, що необхідно для ефективного та оперативного реагування 

поліції на місцевому рівні. Реалізація принципу децентралізації традиційно 

вбачається в започаткуванні в національних системах правоохоронних органів 

підрозділів муніципальної поліції − поліцейських формувань, які утворені 

органами місцевого самоврядування і перебувають у їх безпосередньому 

підпорядкуванні. Фінансування муніципальної поліції здійснюється, в основному, 

за кошти місцевої влади, що надає державному бюджету більшу ініціативу. 
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Велике значення належить нормативному забезпеченню співпраці поліції з 

населенням та місцевими громадами. Як свідчить досвід реформування 

американських та європейських правоохоронних структур, процеси деполітизації 

та демілітаризації призводять поліцейські організації до переорієнтації 

поліцейської діяльності на профілактику правопорушень. Тактика охорони 

правопорядку значно меншою мірою стає пов’язаною із застосуванням сили та 

протистоянням населенню. В якості суттєвих критеріїв ефективності поліції 

доцільно розглядати якість реагування на повідомлення населення, якість 

відносин громадян з поліцейськими, активність персоналу у розв’язанні проблем 

населення, різноманітність заходів забезпечення правопорядку, інтенсивність 

зв’язків з органами самоврядування, засобами масової інформації.  

Неабияке значення для вдосконалення діяльності поліції має нормативне 

врегулювання професійної підготовки персоналу.До персоналу поліції традиційно 

пред’являються суворі вимоги та обмеження. Європейські стандарти 

правоохоронної діяльності також передбачають, що прийнятий на службу 

поліцейський повинен пройти в повному обсязі не тільки загальну, професійну та 

службову підготовку, але отримати також знання в сфері соціальних проблем, 

демократичних свобод, прав людини, зокрема з питань Європейської конвенції з 

прав людини.  

Таким чином, підвищення ефективності професійної діяльності 

поліцейських Національної поліції України потребує вдосконалення її 

нормативно-правового забезпечення. З метою якомога повнішої реалізації вимог 

Закону України «Про Національну поліцію» видається актуальною першочергова 

розробка низки нормативно-правових актів (положень, інструкцій, програм), які б 

урегульовували питання, пов’язані із забезпеченням верховенства права і 

неухильного дотримання поліцією прав людини; прозорості і відкритості в роботі 

поліції; демілітаризації, деполітизації і децентралізації діяльності; співпраці 

поліції з населенням та місцевими громадами; організацією і проведенням 

професійної підготовки та професійно-психологічного відбору поліцейських, 

організацією служби психологічного забезпечення діяльності поліції тощо. 
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ПОНЯТТЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ  

В УКРАЇНІ 

 

Компетенція атестаційних комісій є визначальним елементом їх 

адміністративно-правового статусу, адже вона окреслює межі діяльності, 

результати якої тягнуть за собою прийняття управлінсько-правових рішень. 

Перевищення атестаційною комісією своєї компетенції, встановленої для неї 

відомчими нормативно-правовими актами, на практиці викликає скасування таких 

рішень, у тому числі у судовому порядку. У свою чергу це призводить до 

репутаційних втрат органу управління. Як свідчить практика, скасування рішень 

атестаційних комісій органів Національної поліції України загальмували процеси 

оновлення цього правоохоронного органу, що значно знизило ефективність його 

реформування. Крім того, судове скасування таких рішень несе із собою суттєве 

фінансове навантаження на орган (установу, підприємство, організацію), персонал 

якого виступає об’єктом атестації, внаслідок відшкодування працівникам шкоди, 

у тому числі у разі незаконного звільнення, відшкодування судових витрат тощо.  

Як відомо, атестаційні комісії утворюються для організації та проведення 

атестації персоналу, претендентів, здобувачів освіти та ін. наказом керівника 

установи (підприємства, організації). Так, наприклад, атестаційні комісії 

утворюються: наказом керівника органу державної виконавчої влади для 

організації та проведення атестації працівників органів державної виконавчої 

влади; уповноваженим вищим навчальним закладом для організації та проведення 

атестації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби; 

керівниками органів (закладів, установ) поліції для проведення атестування 

поліцейських та ін. Висновки атестаційних комісій широко використовуються не 

лише під час визначення перспектив кар’єрного зростання співробітників на 

певному підприємстві (установі, організації), але й у процесі аутсорсингу та 

інших форм «запозиченої» праці [1, с.130]. 

Атестаційна комісія є колегіальним органом. Правда, лише деякі правові 

акти прямо закріплюють це своїми нормами (наприклад, Наказ  Міноборони 

України від 10.04.2009 р. № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію 

виконання Положення про проходження громадянами України військової служби 

у Збройних Силах України»). Крім того, законодавством передбачена діяльність 

атестаційних комісій як постійно діючих колегіальних органів (наприклад, Вища 

атестаційна комісія при Міністерстві оборони України, або атестаційні комісії, 
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утворені територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства 

внутрішніх справ України). 

Саме атестаційні комісії оцінюють рівень необхідних знань, кваліфікації, 

виконуваних функцій тощо (залежно від мети атестації та сфери діяльності) особи 

(або закладу), що атестується. Тобто, оцінці з їх боку можуть підлягати: вільне 

володіння державною мовою претендентів на зайняття посади державної служби; 

ділові, моральні, професійні та індивідуальні якості військовослужбовців та 

визначення їх відповідності займаним посадам; відповідність громадянина 

військовому званню і військовій посаді, на яку його можливо прийняти на 

військову службу або на яку необхідно призначити в умовах особливого періоду; 

присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії  фармацевтів; результати 

навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти 

тощо. Крім того, атестаційні комісії утворюються для проведення вступних 

випробувань при вступі на навчання до вищого навчального закладу на основі 

раніше здобутого ступеня; для проведення підсумкового контролю 

довгострокового підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів. Вони здійснюють моніторинг якості 

освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти при проведенні державної 

підсумкової атестації здобувачів початкової освіти. Також, на них можуть бути 

покладені додаткові функції. Наприклад, атестаційна комісія з атестації експертів 

з питань реєстрації лікарських засобів, крім проведення атестації експертів, ще й 

веде перелік атестованих експертів та розробляє пропозицій про створення 

системи постійного підвищення професійного рівня експертів. 

Висновки атестаційних комісій мають рекомендаційний характер, але 

тягнуть за собою певні правові наслідки. Оскільки, результатом цих висновків 

стає прийняття управлінських, організаційних та правових рішень з боку 

уповноваженого керівника установи (організації тощо) [2]. 

Так, наприклад, за результатами вивчення та розгляду атестаційних комісій 

командиром військової частини приймаються рішення про прийняття кандидата 

на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського 

складу та укладення з ним контракту. Керівник органу поліції, якому надано 

право на призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі 

служби в поліції, зобов’язаний через 15 календарних днів з дня підписання 

головою та секретарем атестаційної комісії атестаційного листа з висновком 

останньої, забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу.  

Отже, атестація – це процедура оцінки, яка здійснюється атестаційною 

комісію. Вона, у свою чергу, є колегіальним органом без ознак юридичної особи, 

утвореним адміністрацією підприємства, установи, організації (у т.ч. органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування) не залежно від форми власності 

[3]. Порядок її утворення та ліквідації; адміністративно-правий статус; 

управлінські відносини з адміністрацію, що створила її, а також з об’єктами 

атестації; правові наслідки прийнятих рішень; відносини, що виникають при 

судовому оскарженні цих рішень та ін., регламентуються нормативно-правовими 

актами, що, як правило, мають профільний характер. Отже, діяльність 

атестаційних комісій регулюється в першу чергу нормами адміністративного 

права. 
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 Компетенцію атестаційних комісій як ключовий елемент їх 

адміністративно-правового статусу слід розуміти як сукупність їх визначених 

законами і підзаконними правовими актами завдань, предметів відання та владних 

повноважень. На нашу думку, для попередження скасування рішень атестаційних 

комісій у судовому порядку, які тягнуть за собою відшкодування коштів з 

державного (місцевих) бюджетів та зниження довіри до органів публічного 

управління, було б доцільним уніфікувати їх правовий статус, з тим, щоб обсяг їх 

завдань, прав, обов’язків, відповідальності та гарантій діяльності не мав 

кардинальних відмінностей залежно від суб’єкта управління, при якому (яким) 

такі комісії створюються. Напрямами подальших наукових розвідок мають стати 

створення моделі правового статусу атестаційної комісії та визначення шляхів її 

правового закріплення. 
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ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ У СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Після проголошення незалежності України відбулася кардинальна 

переоцінка цінностей у сфері гуманістичної спрямованості державного 

регулювання і визнання фундаментальних юридичних цінностей, таких як 

справедливість, право, свобода, рівність, гідність тощо. Разом з тим, гідність 

людини є первинною та визначальною для всіх людських цінностей.  

Право на людську гідність обґрунтовується різними науковими 

концепціями, провідна роль серед них належить природно-правовій доктрині, яка 
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веде свій початок від філософів-теологів і просвітителів ХІІІ–XVІII ст.ст. Саме 

завдяки цій доктрині людська гідність набула значення соціальної цінності 

найвищого рівня, а тому природне право на людську гідність цілком закономірно 

претендує на визначальне значення у системі прав і свобод людини і 

громадянина. 

Юридична наука ще не досягла одностайності у питаннях соціально-

правової природи людської гідності. Деякі вчені зазначають, що людська гідність 

є однією з багатьох свобод людини; інші стверджують, що гідність є її 

позитивним правом. Деякі автори розглядають право людини на гідність як 

засадниче щодо інших прав людини, оскільки воно реалізується через одночасне 

застосування разом з іншими правами і свободами громадян. Учені також 

розглядають право на людську гідність як абсолютне, тобто таке, що 

охороняється від усіх інших суб’єктів права, які у зв’язку з цим співіснують у 

певному правовому режимі. На думку деяких дослідників, гідність людини треба 

розуміти у двох значеннях: в об’єктивному – як визнання і повагу до особи з боку 

оточуючих, та у суб’єктивному – як усвідомлення особою свого суспільного 

становища [1, с. 60] 

Предметом багатьох досліджень є людська гідність як основоположна 

філософська, правова та психологічна категорія. Вона слугує критерієм загальної 

оцінки особистості як гідної або недостойної людини. Гідність відноситься до 

числа прав людини, під якою етимологічно розуміють «сукупність високих 

моральних, світоглядних, професійних якостей людини, які дають їй підстави для 

самоповаги, для усвідомлення своєї суспільної цінності, громадянської ваги» 

[8, с. 192]; «одна з основних позитивних ознак людини як особистості; міра 

ствердження в людині особистісного начала, що психологічно постає як належний 

рівень самооцінки і дійовий механізм самоконтролю, що спирається на чітке 

розрізнення особою припустимого для неї і неприпустимого» [9, c. 119].  

Сучасні дослідники пов’язують гідність людини з її особистістю як 

сукупністю високих моральних якостей і повагою цих якостей в самій собі, 

високим інтелектуальним розвитком. Хоча сьогодні в багатьох правових актах 

зафіксована повага людської гідності, проте ступінь дослідженості українськими 

та закордонними дослідниками природи людської гідності є неадекватним 

існуючій потребі. В. Корженко наголошує, що гідність є тією якістю людини, що 

визначає її людськість. Із втратою гідності сучасна людина як особистість втрачає 

не лише статус особистості, але якості людськості взагалі [4, с. 302]. 

На думку П. Рабіновича, гідність людини – це її достоїнство, тобто цінність 

людини як такої, самої по собі (самоцінність) – незалежно від будь-яких її 

біологічних чи соціальних властивостей. З цього випливає і засада рівності всіх 

людей з огляду на їхню гідність. Гідність – це моральна риса, яка відображає 

унікальну природу людини. З моменту народження кожної людини її гідність є 

однаковою – рівною – з гідністю всіх інших людей. Усвідомлення цього кожною 

людиною приводить до формування у неї почуття власної гідності [6, с. 21]. 

Феномен гідності людини пов’язується в основному з цінністю людини та 

оцінкою її значення і місця в суспільстві та державі. Сприйняття себе та 

оточенням на основі певного еталону перетворюється на оціночні судження 

морального чи правового характеру, що створює підстави для зворотного 

позитивного або негативного зворотного зв’язку на поведінку людини. Ці вимоги 
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стають особистими нормами дій лише у випадку, коли вони спираються на 

внутрішні переконання людини в їх корисності не тільки для неї самої, але й, 

передусім, для інших людей [5, с. 5]. 

У Преамбулі до Загальної Декларації прав людини 1948 року зазначено: 

«визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних 

їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру» [2]. Відтак, кожна 

людина, якій притаманна людська гідність, володіє абсолютним і безумовним 

правом на її захист. 

Загальна декларація прав людини проголошує, що всі люди народжуються 

вільними і рівними у своїй гідності та правах (ст. 1), всі люди рівні перед законом 

без будь-якої різниці (ст. 2) [2].  

Змістом права на повагу до гідності людини є законодавче встановлена і 

гарантована державою сукупність норм, які надають кожній людині впевненість у 

своїй суспільній цінності, можливість усвідомлювати себе як особистість, 

поважати власні моральні принципи й етичні норми, наполягати на повазі до себе 

інших людей, державних органів та їх посадових і службових осіб, а також 

вимагати, щоби будь-які сумніви щодо її моральних якостей і етичних принципів 

були належним чином обґрунтовані [7, с. 345]. 

Через пізнання суті людської гідності, поєднаної з такими соціально-

правовими феноменами‚ як свобода, справедливість, рівність, треба підходити до 

розуміння природи інших прав людини і розкриття їх юридичного змісту. 

Філософсько-правова природа цього явища обумовлює формування поглядів на 

невідчужуване, природне право людини на повагу до своєї гідності. Бачення 

глибинної суті людської гідності можливе не лише через розуміння норм моралі 

або етики, а й завдяки її трактуванню як цінності у праві. Така можливість 

з’являється у зв’язку із закріпленням поняття «гідність» у конституціях і законах 

різних держав та пов’язана із судовим тлумаченням відповідних положень[10, с. 

105]. 

У Конституції України увагу людській гідності безпосередньо приділено у 

(ст. 3), положеннями якої гідність людини визнано однією з найвищих соціальних 

цінностей в Україні‚ та у (ст. 28), якою встановлено заборону піддавати будь-яку 

людину катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню, а також без її вільної згоди медичним, науковим чи 

іншим дослідам. Відповідно до (ст. 68) Конституції України кожен зобов'язаний 

неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших людей [3]. 

Право на повагу до людської не може бути обмежене навіть в умовах 

воєнного або надзвичайного стану. Конституція України прямо забороняє: 

катування людини; жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність 

поводження з людиною; застосування покарань, які є жорстокими, нелюдськими 

або такими, що принижують гідність людини; медичні, наукові чи інші досліди 

щодо людини без її вільної згоди. Наведена конституційна норма є відтворенням 

положень, які містяться у (ст. 5) Загальної декларації прав людини [2]. 

Таким чином, право людини на повагу до гідності – це законодавчо 

встановлена і гарантована державою сукупність норм, які надають кожній людині 

впевненість у своїй суспільній цінності, можливість усвідомлювати себе як 

особистість, поважати власні моральні принципи й етичні норми, наполягати на 
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повазі до себе інших людей, органів публічної влади та їх посадових службових 

осіб. 

 

Список використаних джерел 

1. ВдовіченкоС., Кампо В. Право на людську гідність: українська теорія і 

практика у контексті європейського досвіду.Вісник Конституційного Суду 

України. 2012. № 5. С. 60-70. 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. Офіційний вісник 

України. 2008. № 93. Ст. 89. 

3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.1996. URL: http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/254к/96-вр. 

4. Корженко В. Філософія виховання: зміна орієнтацій: монографія. Київ: 

Вид-во УАДУ, 1998. 304 с. 

5. Падафет Ю.Г. Гідність людини як ключова державноуправлінська 

цінність. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 2 (45). С. 1-7. 

6. Рабінович П. М. Право людини і громадянина у Конституції України (до 

інтерпретації вихідних конституційних положень). Xарків : Право, 1997. 64 с. 

7. Римаренко Ю.І., Шемшученко Ю.С. Приватне життя і поліція. 

Концептуальні підходи, теорія та практика. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Ін-т законодавства при 

ВРУ, Ун-т сучас. знань, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т., 2006. 738 c. 

8. Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів / [за заг. ред. 

проф. В.В. Дубічинського.]. Харків: ВД «ШКОЛА», 2011. 1008 с. 

9. Філософський енциклопедичний словник / [під ред. В.І. Шинкарука]. 

Київ: Абрис, 2002. 742 с. 

10. Шишкіна Е. Людська гідність у контексті конституційного судочинства. 

Вісник Конституційного Суду України. 2014. № 1. С. 105–111. 

 

 

Л.В. Гаврилюк, 

к.ю.н., 

старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії  проблем правового та 

організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

Державного науково-дослідного Інституту МВС України 

 

І.В. Чурікова, 

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри кримінального процесу 

Національної академії внутрішніх справ 

 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, 
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РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Провадження досудового розслідування завжди пов’язане із обмеженням 

прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Саме 
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забезпечення прав людини під час провадження досудового розслідування є 

необхідною передумовою для прийняття законного й обґрунтованого рішення.  

Актуальність питання щодо забезпечення належного захисту прав, свобод і 

законних інтересів учасників кримінального процесу ніколи не викликало сумніву 

серед науковців-процесуалістів. Особливого значення дане питання набуло з 

моменту вступу України до Європейського Союзу.  

Складовим елементом на судовий захист особи від незаконних рішень, дій 

чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування є її право 

на доступ до правосуддя, яке гарантоване Конституцією України, що відповідно є 

однією з основних ознак будь-якого демократичного суспільства. Стаття 13 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод проголошує право 

кожного на ефективний засіб правового захисту і безпосередньо вказує, що 

«кожний, чиї права і свободи, визнані порушені, має право на ефективний засіб 

правового захисту в державному органі, навіть якщо це порушення вчинене 

особою, що діяла в офіційній якості»[1]. У ст. 5 Декларації про право і обов’язок 

окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані 

права людини та основні свободи, йдеться про обов’язок держави провести 

негайне та неупереджене розслідування або забезпечити «проведення 

розслідування кожного разу, коли є розумні підстави вважати, що на будь-якій 

території, що перебуває під її юрисдикцією, відбулося порушення прав людини та 

основних свобод»[2].  

Право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого 

судді, прокурора, слідчого є однією із гарантій захисту прав та свобод особи під 

час досудового розслідування. Кримінально-процесуальним законодавством 

визначено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, які можуть 

бути оскаржені під час досудового розслідування. Відповідно до ст. 303 КПК 

України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені: 

- бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей 

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК 

України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений КПК України строк;  

- рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування;  

- рішення слідчого про закриття кримінального провадження;  

- рішення прокурора про закриття кримінального провадження або 

провадження щодо юридичної особи; 

- рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим;  

- рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні 

заходів безпеки;  

- рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;  

- рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування 

та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК України. 

В ч. 2 ст. 303 КПК України передбачено можливість оскарження інших 

рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час підготовчого 

провадження в судді. 
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Крім того, КПК України визначає порядок та умови розгляду окремих скарг 

і в главі 26 регламентує повноваження слідчого судді, які можуть бути ним 

реалізовані за результатами такого розгляду.  

З метою забезпечення неухильного дотримання прав учасників 

кримінального провадження та інших осіб, а також посилення відповідальності 

слідчих, прокурорів за неналежне виконання покладених на них обов’язків 

Верховною Радою України прийнято закон «Про внесення змін до кримінального 

процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання 

прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними 

органами під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018 № 2548-

VІІІ. Законом розширюється визначений в частині першій ст. 303 КПК України 

перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які підлягають 

оскарженню під час досудового розслідування. Також передбачено ряд змін та 

доповнень до КПК України з питань надання права учасникам кримінального 

провадження заявляти клопотання слідчому, прокурору тощо. 

Зокрема, законом доповнено ч. 2 ст. 130 КПК України в якій передбачається 

можливість держави, у випадку відшкодування шкоди завданої слідчим, 

прокурором застосувати право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в 

їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком 

суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від 

спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення. З даного приводу, 

голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Андрій Кожем’якін зазначив, що вперше у законодавстві України передбачено, 

що держава може компенсувати шкоду потерпілому за допомогою «зворотної 

вимоги» до винних осіб. За його словами, «такого в історії українського 

правосуддя не було», але ця норма діє в розвинутих європейських демократичних 

державах[3]. 

Таким чином, запроваджені законодавчі зміни до КПК України щодо 

порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчих на досудовому 

розслідуванні та механізм відшкодування шкоди завданої рішеннями, діями чи 

бездіяльністю слідчого, сприятимуть неухильному дотриманню прав учасників 

кримінального провадження та посилить відповідальність слідчих за неналежне 

виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування. 
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИЦА ПО ЧЕРЕПУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Когда находят скелитизированый труп человека, идентифицировать его, как 

правило, удается не всегда. Именно поэтому весьма актуальной, но мало 

разработанной темой в современной украинской криминалистике, является 

идентификация скелетизировавшихся трупов. Изучаемый вопрос полной мерой 

затронут и в «Всеобщей декларации прав человека» принятой и провозглашённой 

в резолюции 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. В статье 3 и 

7 указано: «Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную 

неприкосновенность. Статья 7: Все люди равны перед законом и имеют право, без 

всякого различия, на равную защиту закона». Но как быть с потерпевшим в том 

случае если в процессе совершения преступления его лишили жизни, а 

идентифицировать его личность невозможно, а родственники не известны. В этом 

случае и приходят на помощь эксперты-антропологи.  

Наука антропология напрямую занимается разработкой методик 

исследования в изучении вышеупомянутых вопросов. От греч. ανθρωπος – 

человек, λογος – наука. Она включает в себя совокупность научных дисциплин, 

занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существование 

в природной и культурной среде[2, с. 15]. 

Краниология и остеология являются одними из важнейших 

вспомогательных разделов как анатомии, так и антропологии. В середине XIX в, 

когда антропология выделилась в самостоятельную отрасль знания и представила 

собой «переход от морфологии и физиологии человека к расовому и 

историческому обобщению», краниологические исследования составили основное 

содержание новой науки. Ещё в середине XVI в. некоторые анатомы предлагали 

сопровождать изучение черепа измерениями. Это предложение не нашло 

поддержки как из-за отсутствия соответствующего инструментария, так и 

вследствие негативного отношения к точным измерениям большинства 

морфологов и врачей XVII-XVIII вв., которые в основном довольствовались 

описанием индивидуальных признаков. Даже известный геттингенский анатом И. 

Блюменбах, работавший во второй половине XVIII-первой четверти XIX в. 

(Автор расовой классификации и учение о различиях черепов у представителей 

разных рас), считал лучше пользоваться описательными характеристиками [7, 

с. 5]. С другой стороны, те предлагавшиеся приемы измерения черепов 
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основывались на выборе случайных соотношений, не были связаны в какую-либо 

систему и поэтому не получили широкого распространения. 

Дальнейшее развитие краниометрической методики связано с 

деятельностью основателя Парижского антропологического общества П. Брока. 

В его исследованиях содержится система измерений черепа, включая удачные 

приемы, введенные его предшественниками, но в основном разработанная самим 

П. Брока, предложив почти все краниометрические точки, которые используют в 

настоящее время, и точно определив измерения черепа. Огромную роль в этом 

аспекте сыграли и его «Антропологические инструкции», напечатанные в 1864 г. 

Впоследствии Р. Мартин и его ученики снова начинают подходить к 

антропологическому материалу с морфологических позиций. Работы 

вышеупомянутых анатомов создали основу для теоретического понятия, что 

форма и пропорции черепа позволяют скульптурно реконструировать 

мускулатуру и мягкие ткани, которые в конечном итоге воссоздают лицо 

индивида (Wilkinson, 2004). Дальнейшее фундаментальное исследование в этом 

направлении было произведено в ХХ веке и продолжает быть лидирующим в 

области реконструкции лица по измерительным точностям (Стефан и Henneberg 

2001; Stephan 2008; Cicolini 2008; Парки Этал 2013)[6, с. 9]. 

Русская школа. На основе накопленных знаний краниометрии и остеологии 

в 40-х годах ХХ в. в России выделятся существенно новое направление 

антропологической науки – методика реконструкции внешности человека по 

черепу. Этот метод является прикладным методом антропологии, позволяет по 

внешним данным черепа, по его рельефам и структуре реконструировать облик 

человека, которому этот череп принадлежал. 

Проведенные научные исследования позволили сделать вывод, что 

многообразие форм черепа предопределяет возможность четкой дифференциации 

общих, групповых и индивидуализирующих признаков (генетически 

трансформированных в устойчивые комплексы), характеризующие различные 

антропологические типы людей и определяют понятие «индивидуальность». 

Учитывать всегда имеющиеся индивидуальные черты черепа, выявить элементы 

физиономического сходства позволяет метод реконструкции, предложенный 

М.М. Герасимовым (1940-х гг.).  

Со времен М.М. Герасимова методы реконструкции по черепу практически 

не изменились. Сначала антропологом обрабатывается сам череп – при 

необходимости ликвидируются его физические повреждения. Затем он обводится, 

подробно измеряется и описывается, если череп раритетный, с него снимают 

слепок. Затем определяются пол и возраст объекта реконструкции. 

Знание о возрасте и половой принадлежности необходимы, чтобы 

применить соответствующее значение из шкалы толщин, разработанной на основе 

изучения толщины мягких тканей лица. Согласно этим значениям определяется и 

специальными маячками отмечается общий профиль лица. После этого 

реставратор начинает лепить из жесткого пластилина жевательные и височные 

мышцы, которые определяют абрис лица, то есть его форму и пропорции. 

Ориентиром при этом служит рельеф черепа в местах начала и прикрепления 

мышц. Следующим шагом является нанесение на поверхность черепа сетки 

гребней, которые показывают толщину тканей на каждом участке лица в 
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соответствии с уже упомянутой шкалой толщин. Промежутки между гребнями 

заполняются и, таким образом, формируют поверхность лица. 

После этого надо смоделировать рот и нос. Проблемой восстановления носа 

очень много занималась Г.В. Лебединская, ученица М.М. Герасимова. С помощью 

рентгенограмм ей удалось выяснить, что строение носа определяется краями 

грушевидных отверстий черепа, расположенными рядом с ним костями. Рот 

представляет собой одна большая мышца, контур рта можно определить по месту 

прикрепления мышцы к черепу, ширину – по особенностям строения зубов и 

челюстей, а высоту части губ – по высоте эмали резцов[6, с. 10]. 

Американская школа. Технология и методика американской школы 

опирается на строго полученные черепные измерения, глубины мягких тканей, а 

не на миметическую анатомическую презентацию. Через базы данных мягких 

тканей, созданные в ХХ веке, эту методологию реконструкции использовали для 

определения расы, возраста, пола и для реконструкции скелетных материалов. 

Макгрегор (1926), был первым человеком в США, который начал 

практиковать реконструкцию лица на доисторическом костном материале, 

размещавшемся в Национальном историческом музее в Нью-Йорке с 1915 г. 

Вскоре, спектр использования методики быстро расширился в целях 

идентификации лица индивида в юридических целях. В 1916 году первая попытка 

судебной реконструкции в Соединенных Штатах была по делу убийства LaRosa. 

После реконструкции лицо было опознано родственниками погибшего [7, с. 24]. 

Первые серьезные реконструкции в Америке были произведены 

антропологом У. Крогманом в 1946 году в сотрудничестве со скульпторами Mc. 

Cue. Его методика заключалась в следующем: выбрав труп, чье лицо он 

фотографировал перед процессом реконструкции, У. Крогман затем отдавал череп 

человека скульпторам, которые, с использованием базы данных мягких тканей, 

восстанавливали внешность погибшего. В результате скульптурная 

реконструкция имела поразительное сходство с фотографией.  

В это время американская школа была не полностью интегрирована в 

европейский комбинированный метод (также известный как метод Манчестер), в 

котором использовались анатомические маркеры мягких тканей, которые играют 

важную роль в точности методологии. 

Лишь в 2004 доктором департамента антропологии Университета Западного 

Онтарио, Эндрю Нельсоном, и канадским художником Кристианом Корбет была 

создана первая судебная реконструкция лица на основе КТ и лазерного 

сканирования. 

Кроме того, многие полицейские департаменты, государственные и частные 

учреждения США (Федеральное бюро расследований, Национальный центр по 

делам пропавших и эксплуатируемых детей) используют и вносят свой вклад в 

дискурс и развитие методики реконструкции лица в судебной практике (Крогман 

и ISCAN 1986; Gatliff 1984; Taylor 2001).  

В современной Украине метод не получил большой популярности ни в 

криминалистике, ни в исторических исследованиях. Только один специалист 

занимается разработкой данной проблематики – С.А. Горбенко Родился он 15 

апреля 1965 в с. Высоком на Харьковщине. В 1992 году проходил стажировку по 

антропологически-пластической реконструкции в Лаборатории 

антропологической пластической реконструкции института этнографии и 
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Антропологии РАН (г. Москва) им. М.М. Миклухо-Маклая под руководством зав. 

лаборатории Г.В. Лебединской. В 1994 году - стажировка в Геттингене 

дляознакомление с работой Института и Музея Антропологии при Геттингенском 

Университете им. Георга-Аугуста. 

Работая по методике М.М. Герасимова и Г.В. Лебединской с 1992 по 2014 г. 

С.А. Горбенком создано 20 реконструкций, из них 15 пластических. Снятые 

слепки-копии с уникальных черепов исторических лиц Св. Бернарда Клервоского, 

короля Людовика XI, Жана бастарда Орлеанского, графа Дюнуа, а также других 

известных лиц.  

Проанализировав вышеупомянутое, можно сделать вывод, что в настоящее 

время антропологическая реконструкция чрезвычайно популярна во всем мире. 

Последователи всех направлений активно работают как в сотрудничестве с 

историками и археологами, так и с криминалистами и судебно-медицинскими 

экспертами. Оценивая эффективность использования метода реконструкции лица 

по черепу, следует отметить, что она во многом зависит от ряда обстоятельств, 

лежащих за рамками экспертной работы, и связана как с особенностями жизни 

пропавших людей, так и с эффективностью работы правоохранительных органов, 

обеспечивающих учет и поиск пропавших. Однако, необходимо констатировать 

тот факт, что сейчас использование реконструкции позволяет ограничить 

количество опознаваемых в большинстве случаев одним или двумя, а результаты 

реконструкции лица по черепу используются не только на этапе отбора 

кандидатов, но и в ходе идентификации личности в рамках экспертизы. 
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ВТРУЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В 

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

ПОРУШЕННЯ ПРАВАНА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

На сьогодні, кількість звернень суб’єктів підприємницької діяльності (далі – 

СПД)  до судових органів стрімко зростає через порушення їх права на 

підприємницьку діяльність шляхом незаконного втручання посадових осіб та 

органів державної влади. Право підприємців на здійснення підприємницької 

діяльності містить в собі не тільки право на захист від неправомірних дій 

підприємців, а й від органів державної влади.  

Одними із найбільш поширених способів втручання органів державної 

влади у діяльність СПД є практика проведення позапланових перевірок 

контролюючими органами, основою яких є доволі складне правове підґрунтя. 

В Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р.  встановлено чіткий перелік 

підстав для проведення позапланових перевірок органами державного нагляду 

(контролю) СПД [2]. З 1 січня 2017 р. відповідно до Закону України «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 23 листопада 2016 р.  в Україні діє мораторій на 

планові перевірки СПД[3]. 

Проте, як свідчить практика, контролюючі органи зловживають своїми 

правами, користуючись недостатньою обізнаністю суб’єктами підприємницької 

діяльності та проводять позапланові перевірки з недостатньо обґрунтованих 

підстав з порушенням вимог до оформлення процесуальних документів при 

здійсненні перевірок. Так, наприклад, в наказі про проведення позапланової 

перевірки можуть бути відсутні питання, які є предметом перевірки або ж 

підстави для її проведення, а також дата початку та закінчення перевірки тощо. 

Крім того, велика кількість нормативно-правових документів, на підставі яких 

забезпечується проведення перевірок контролюючими органами, є часто 

застарілими та при цьому неузгодженими між собою. Через це між суб’єктами 

підприємницької діяльності та контролюючими органами часто виникають 

суперечки, які в подальшому переростають у довготривалі судові спори. 

Також від суб’єктів підприємницької діяльності надходять скарги про 

втручання співробітників правоохоронних та контролюючих органів у 

роботупідприємств. СПД звинувачують співробітників правоохоронних органів в 

особистій зацікавленості у лобіюванні роботи окремих, наближених до них 
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підприємців, що призводить до повного або часткового блокування роботи 

підприємств. Наприклад, від слідчого Солом’янського УП ГУНП у м. Києві під 

наглядом процесуального керівника прокурора було надіслано до органів 

місцевого самоврядування лист, в якому наполегливо рекомендували не 

співпрацювати і не вступати в жодні правовідносини з певним товариством з 

обмеженою відповідальністю. Як наслідок, з цим товариством працювати не 

тільки суб’єкти приватного права, а й державні установи, в тому числі, заклади 

освіти та охорони здоров’я в м. Києві та Київської області, які незаконно 

забороняють товариству брати участь у тендерних процедурах [5]. 

З цього приводу можна зазначити, що співробітники правоохоронних 

органів іноді перешкоджають роботі підприємств, порушуючи їх гарантоване в ст. 

42 Конституції України право на здійснення підприємницької діяльності, не 

забороненої законом [1]. В ч.4 ст.23 Господарського кодексу України 

проголошено заборону незаконного втручання та перешкоджання господарської 

діяльності з боку органів та посадових осіб місцевого самоврядування[4]. 

Ще однією популярною практикою серед  органів державної влади щодо 

перешкоджання діяльності підприємств є відкриття кримінальних проваджень 

нібито за фактом умисного ухилення від сплати податків та внесків (ст. 212, 212-1 

Кримінального кодексу України) або ж складення адміністративних протоколів за 

ст. 163-3 (невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів), 

185-7, 188-1, 188-38 (невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб 

різних органів) тощо Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

порушення порядку ведення податкового обліку. Ці протоколи найчастіше 

стосуються конкретних посадових осіб, але це дозволяє представникам 

правоохоронних органів втручатися у підприємницьку діяльність підприємств, 

порушуючи право на захист посадових осіб цих підприємств. 

Особливо актуальною ця практика була поширена до 2016 р. За 

інформацією бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемети у 2015 р. було розпочато 

1748 кримінальних проваджень, тоді як всього лише 55 були передані до суду з 

обвинуваченням. Через те, що ДФС шукала кілька десятків порушників, 

реального тиску зазнали більше ніж півтори тисячі підприємств шляхом 

блокування їх роботи [6]. Станом на сьогодні, позитивною є те, що правоохоронні 

органи не можуть порушувати кримінальні провадження проти суб’єктів 

підприємницької діяльності без наявних доказів кримінального правопорушення.  

 Зазвичай, за захистом порушених прав, суб’єкти підприємницької 

діяльності звертаються до суду з метою відновлення справедливості. Відповідно 

до основоположних принципів здійснення правосуддя, самостійність та 

незалежність суду є обов’язковою при вирішенні справ та спорів. Однак, часто з 

боку інших органів державної влади. Здійснюється вплив на діяльність суду або ж 

тиск на прийняття ними рішення (наприклад, затягування судового розгляду 

справи), що має свій відбиток на результатах їхньої роботи та заважає 

раціонально організовувати розгляд і вирішення справи. Це категорично не 

відповідає міжнародним стандартам, де право особи на справедливий судовий 

розгляд є головним правом при вирішенні незалежним судом справи.  

Дослідивши дане питання, можемо зробити такі висновки: 

1. Перевірки суб’єктів підприємницької діяльності органами державної 

влади часто проводяться з порушенням вимог законодавства, хоча Конституцією 
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України та Законами регламентується, що державні органи влади зобов’язані 

діяти лише на підставах, у межах повноважень та в спосіб, чітко визначений цими 

нормативно-правовими актами. Це також має відношення до правоохоронних 

органів, які також зловживають своїми правами з метою перешкодити нормальній 

діяльності підприємств з певних мотивів. 

2. Як зазначалося, основним способом захисту свого порушеного права є 

звернення до судових органів держави. Тому, варто нагадати, що господарські та 

адміністративні суди мають бути ефективним важелем державного механізму, 

який, в свою чергу, забезпечить посилення авторитету України у світовій 

спільноті.  

3. Ще однією пропозицією є організація правового виховання 

підприємців з метою підвищення рівня їх правової обізнаності і правового 

світогляду на загальноукраїнському рівні.  

На нашу думку, всі ці заходи будуть успішними лише у разі створення 

державою належних умов юридичного гарантування безпеки підприємницької 

діяльності на легальній основі, підвищення рівня обізнаності керівників 

підприємств та працівників щодо можливих способів захисту їх прав.  

 

Список використаних джерел 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. 

№ 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. №877-V 

3. Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 23 листопада 2016 

р. №1728-VIII 

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV  

5. Депутатський запит №350-18/ 155 від 17 травня 2018 р. щодо 

незаконного втручання співробітників правоохоронних органів у підприємницьку 

діяльність. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr_document?DOCUMENT_ID=143029&DOC

UMENT_TYPE=1 (дата звернення: 08.12.2018) 

6. Баклан А. Фіскалів позбавлено можливості безпідставно порушувати 

кримінальні провадження щодо бізнесу. URL: http://platforma-msb.org/fiskaliv-

pozbavleno-mozhlyvosti-bezpidstavno-porushuvaty-kryminalni-provadzhennya-

shhodo-biznesu/ (дата звернення: 08.12.2018) 

             

  

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr_document?DOCUMENT_ID=143029&DOCUMENT_TYPE=1
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr_document?DOCUMENT_ID=143029&DOCUMENT_TYPE=1
http://platforma-msb.org/fiskaliv-pozbavleno-mozhlyvosti-bezpidstavno-porushuvaty-kryminalni-provadzhennya-shhodo-biznesu/
http://platforma-msb.org/fiskaliv-pozbavleno-mozhlyvosti-bezpidstavno-porushuvaty-kryminalni-provadzhennya-shhodo-biznesu/
http://platforma-msb.org/fiskaliv-pozbavleno-mozhlyvosti-bezpidstavno-porushuvaty-kryminalni-provadzhennya-shhodo-biznesu/


38 

А.Б. Грищук, 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

    м. Львів, Україна 

 

ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

ГРОМАДЯН НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЖИТЛА 

 

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується 

недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого 

володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим 

рішенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей 

та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла 

чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду й обшуку [1]. 

Як ми бачимо право на недоторканність житла та іншого володіння 

гарантується державою та полягає у праві на захист володіння людини від 

незаконних проникнень до них та будь-яких інших посягань. Вхід у житло може 

відбутися тільки за згодою тих дієздатних осіб, які у ньому проживають. Це право 

має особливе значення для кожної людини, оскільки його дотримання є певною 

гарантією інших прав людини - права на життя, на особисту недоторканність, на 

захист від втручання в особисте і сімейне життя, на приватну власність тощо. 

Цивільний кодекс України, а саме ст. 311 закріплює, що житло фізичної 

особи є недоторканним. Проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної 

особи, проведення в ньому огляду чи обшуку може відбутися лише за 

вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням 

життя людей та майна або з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину, законом може бути встановлено інший прядок 

проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в них 

огляду та обшуку. Фізична особа не може бути виселена або іншим чином 

примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом [2]. 

Слід підкреслити, що яскравим прикладом ставлення держави до охорони 

житла особою є той факт, що чинний Кримінальний кодекс України визнав 

відсутність можливості перевищення межі необхідної оборони у випадку 

насильницького проникнення до житла. Так, ч. 5 ст. 36 Кримінального кодексу 

України закріплює: «Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має 

наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших 

засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи 

осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло 

чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто 

посягає.». Тобто, враховуючи цінність житла в житті будь-якої людини, 

законодавець надав надзвичайно широкі можливості щодо його захисту [3]. 

Застосування засобів, призначених для усунення випадків проникнення до 

житла сторонніх осіб всупереч волі особи, є одним із напрямків облаштування 

житла з моменту набуття права користування ним. Кожна особа, розуміючи, що 

від наявності вказаних засобів залежить не лише безпека житла, а й безпека життя 
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всієї родини, витрачає значні кошти на встановлення подібних пристроїв. 

Сучасний ринок пропонує значний вибір подібних пристроїв і засобів: броньовані 

двері, кодові замки, камери спостереження, решітки на вікна, сигналізації тощо. 

Інколи навіть важко визначитися не лише з виробником конкретного засобу, а і з 

їх переліком. 

Особливістю даного елемента суб’єктивного права стосовно права особи на 

недоторканність житла є той факт, що зобов’язаними особами стосовно суб’єкта 

права виступають усі без винятку особи, крім тих, що проживають у житлі на 

законних підставах. Тобто всі без винятку особи мають отримати дозвіл особи на 

входження до житла, окрім випадків, передбачених у законодавстві. Такими 

випадками вважаються ситуації, в яких подібне проникнення виправдане 

необхідністю врятування життя чи здоров’я як суб’єкта права, так і інших осіб, а 

також забезпеченням законних інтересів інших членів суспільства. Дії будь-яких 

осіб у таких випадках є фактично обмеженням права особи на недоторканність 

житла. Проникнення всупереч волі особи - суб’єкта даного права, - до житла має 

відбуватися чітко в межах закону, тобто у встановлених випадках та за 

встановленими правилами, а також лише уповноваженими особами. 

Прикладами таких ситуацій є: вибух газу, пожежі, пошкодження 

сантехнічного обладнання, перевірка додержання протипожежних правил, правил 

користування газовим обладнанням, санітарних та інших правил, вселення та 

виселення, обшук та виїмка, огляд місця події в житлі та в іншому приміщенні, 

накладення арешту на майно у жилому приміщенні, переслідування осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, припинення злочину або інших порушень, які 

загрожують громадському порядку чи особистій безпеці людини і громадянина, 

перевірка додержання правил паспортної системи, перевірка додержання правил 

адміністративного нагляду за особами, які звільнилися з місць позбавлення волі та 

деякі ін. Випадки обмеження права особи на недоторканність житла є чітко 

визначеними в різних нормативно-правових актах і є предметом окремого 

наукового дослідження. 

Аналіз різних поглядів на гарантії прав і свобод (включаючи і 

конституційне право на недоторканність житла) свідчить про різноманітність 

підходів до названої проблеми. А. Колодій визначає гарантії забезпечення прав, 

свобод i обов’язків людини i громадянина як вiдповiднi умови й засоби, що 

сприяють реалiзацiї кожною людиною i громадянином прав, свобод i обов’язків, 

закріплених Конституцією України. Вони диференціюються на особисті, 

полiтичнi, економiчнi, iдеологiчнi та юридичні. Далі, розглядаючи особисті 

гарантії, він визначає їх як власні можливості людини i громадянина щодо захисту 

своїх прав, свобод, законних iнтересiв i обов’язків [4, с. 237]. Узагальнивши 

можна зазначити, що можливості – це права і свободи людини, а гарантії – це 

умови і засоби реалізації таких можливостей.             

А. Колодій конституційне право на недоторканність житла відносить до 

громадянських конституційних прав, а це означає, що гарантії забезпечення 

названого конституційного права він розглядає як умови і засоби, що сприяють 

його реалізації. 

В. Кравченко вважає, що гарантіями забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина (включаючи і право на недоторканність житла) є умови і засоби, що 

забезпечують їх ефективну реалізацію кожною людиною і громадянином. Він 
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розрізняє соціально-економічні, політичні та юридичні гарантії. Серед юридичних 

гарантій він виділяє міжнародно-правові та внутрішньодержавні [5, с. 150-153]. 

Щодо видів юридичної відповідальності за порушення права на 

недоторканність житла, то законодавством України передбачається, що 

кримінальна відповідальність є най суворішим видом відповідальності за 

посягання на недоторканність житла і передбачена ст. 162 Кримінального кодексу 

України. Названа стаття визнає злочином чотири види посягань на 

недоторканність житла: 1) незаконне проникнення до житла; 2) незаконне 

проведення в них огляду чи обшуку; 3) незаконне виселення; 4) вчинення інших 

дій, що порушують недоторканність житла осіб. Такі дії караються штрафом від 

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

У зв’язку з тим, що недоторканність житла страждає і в ряді інших злочинів, 

які пов’язані з майновими питаннями, її порушення є кваліфікуючою ознакою. 

Так, крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище 

або що завдала значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу 

України), вважається кваліфікованим складом злочину і карається позбавленням 

волі на строк від 3 до 6 років. Також Кримінальний кодекс України передбачає 

подібні кваліфіковані склади злочинів щодо грабежу та розбою [3]. 

Ще одним видом юридичної відповідальності, яка може застосовуватись за 

порушення недоторканності житла, є адміністративна відповідальність. 

Відповідно до ст. 151 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або 

громадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів 

тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Матеріальні збитки, завдані порушенням права особи на недоторканність 

житла, стягуються за нормами цивільного та цивільного процесуального 

законодавства України. 

У разі, коли особою використано усі національні засоби правового захисту, 

то згідно зі ст. 55 Конституції України вона має право звернутися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна [1]. 

Отже, конституційне право особи на недоторканність житла - це закріплена 

конституцією та нормами міжнародного права, гарантована державою можливість 

особи здійснювати вільне волевиявлення при прийнятті рішення про допуск 

сторонніх осіб до свого житла (приміщення, призначеного та придатного для 

проживання в ньому людей та нерозривно пов'язаних з ним споруд, що 

визначають його придатність для проживання людей). 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ, З УРАХУВАННЯМ ГАРАНТІЇ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Після набуття статусу члена Ради Європи Україна зобов’язана 

дотримуватися норм, які закріплені Статутом Ради Європи, Європейською 

конвенцією з прав людини (далі – ЄКПЛ) та іншими міжнародними конвенціями і 

документами. На європейському континенті ЄКПЛ є першим міжнародно-

правовим документом, який не лише містить перелік основних прав і свобод, а й 

встановлює систему контролю за їх здійсненням у межах кожної країни-члена 

Ради Європи. Сучасний механізм контролю, запроваджений Конвенцією, 

пройшов випробування часом і є одним із найефективніших міжнародно-

договірних механізмів у галузі прав людини. 

Все більше вимог висувається Європейським союзом (ЄС) щодо 

забезпечення прав та свобод людини, зокрема одна з них - гуманне відношення до 

осіб, взятих під варту. Подібні вимоги висуваються не тільки до країн – членів 

ЄС, але й до потенційних претендентів на вступ до ЄС, що є одним з 

пріоритетних напрямків розвитку України[1]. 

Для реалізації правових гарантій з питань забезпечення прав і свобод 

людини Державним науково-дослідним інститутом МВС України з 2014 року 

проводяться науково-технічні розробки сучасних транспортних засобів для 

перевезення затриманих та осіб, які тримаються під вартою. Одним зі складових 

елементів гуманізації – є створення спеціалізованих автомобілів, конструкція яких 

відповідає європейським вимогам[2]. Ці вимоги регламентують  допустимі 

розміри конструкцій транспортних засобів, які перевозять людей, безпеку 

транспортного засобу у частині забезпечення безпеки дорожнього руху, а також   

порядку та правил виробництва і реєстрації транспортних засобів. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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На сьогодні в конвойних підрозділах та ізоляторах тимчасового тримання 

Національної поліції України в наявності 563 спеціальних автомобілів для 

перевезення затриманих та осіб, які тримаються під вартою. Для виконання 

функцій з конвоювання використовуються автомобілі, які виготовлені ще за часів 

СРСР і початку незалежності України на базі автомобілів ГАЗ 53, 5312, 4301, УАЗ 

2206, 3741, "Газель", "Foton", а також автобусів ХАЗ, БАЗ, ЧАЗ і ПАЗ та за 

технічними характеристиками не відповідають вимогам сьогодення.  

З метою вивчення можливості створення та розроблення для підрозділів 

Національної поліції України спеціалізованого автомобільного транспорту 

призначеного для перевезення від 3 до 40 осіб, взятих під варту, в Управлінні 

забезпечення прав людини Національної поліції України 20 та 26 січня 2017 року 

було проведено робочу нараду, на яку були залучені представники ДНДІ МВС 

України. На нараді обговорювалось питання щодо формування завдань та вимог 

для проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення транспортних 

засобів для перевезення осіб, взятих під варту, та виготовлення їх на базі сучасних 

автомобілів та автобусів. 

Також були представлені результати попередніх досліджень і досвід 

виготовлення та використання спеціалізованого автомобільного транспорту 

призначеного для перевезення від 3 до 40 осіб, взятих під варту, як вітчизняного 

виробництва так і провідних країн світу (США, Канада, Німеччина та ін.). Аналіз 

отриманої інформації засвідчив, що найбільш придатними для конвоювання, 

взятих під варту осіб, є транспортні засоби виготовлені на базі нових 

сертифікованих вантажних і вантажно-пасажирських автомобілів та автобусів з 

суцільнометалевим кузовом. 

За результатами наради прийнято рішення про звернення Управління 

забезпечення прав людини Національної поліції України та Національної гвардії 

України до ДНДІ МВС України щодо відкриття дослідно-конструкторських робіт 

з розробки та виготовлення транспортних засобів для перевезення 3, 9, 15, 24 та 

26 осіб, взятих під варту. 

Історично склалося, що для переміщення засуджених і осіб, взятих під 

варту, за встановленими маршрутами, як правило, використовуються 

спеціалізовані транспортні засоби, а саме спеціалізовані автомобілі і спеціальні 

вагони, які називаються автозаками (далі – спеціалізовані автомобілі). 

Основним устаткуванням спеціалізованих автомобілів є суцільнометалевий 

кузов типу "фургон", розділений на декілька відсіків: приміщення для караулу, 

загальна камера для спецконтингенту, одна або декілька окремих камер для осіб, 

відносно яких потрібно роздільне розміщення з особами, поміщеними в загальну 

камеру спеціалізованого автомобіля.  

Спеціалізований автомобіль обладнується системами освітлення, вентиляції 

та опалення, а також переговорними пристроями для зв’язку між співробітниками 

караулу, що знаходяться у фургоні і в кабіні водія. 

За результатами попередніх досліджень одним із шляхів вирішення питання 

щодо задоволення потреб у створенні транспортних засобів для перевезення осіб, 

взятих під варту, для перевезення від 3 до 40 осіб є створення спеціалізованих 

автобусів. Європейські компанії почали будувати схожі спеціалізовані 

транспортні засоби на базі туристичних автобусів, в яких кузов виконується 

глухим з віконцями-шпаринками. 
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Спеціалізований автобус призначений для перевезення осіб, взятих під 

варту, із забезпеченням їхньої повної ізоляції від сторонніх. Він забезпечує 

перевезення п’яти працівників конвойного наряду (включно з водієм): двох у 

кабіні водія та трьох у салоні, а також до 30 осіб, взятих під варту із 

забезпеченням їх повної ізоляції та перевезення особистих речей і спеціального 

інвентарю. 

В процесі проведення дослідно-конструкторських робіт на неодноразових 

сумісних нарадах з представниками УЗПЛ Національної поліції України було 

проведено аналіз конструктивних елементів та комплектації спеціалізованого 

автомобіля в частині застосування їх при розробках спеціалізованих автомобілів 

для перевезення осіб, взятих під варту. Вивчено технічні характеристики 

вітчизняних та закордонних аналогів спеціалізованих транспортних засобів та 

базових шасі з метою їх використання для створення спеціалізованих 

транспортних засобів. 

В межах ДКР зі створення спеціалізованих автомобілів для перевезення 

осіб, взятих під варту, розроблено, погоджено у відповідних департаментах і 

управліннях Національної поліції та затверджено Державним секретарем МВС 

України технічні завдання на ДКР.  

Відповідно до ТЗ на ДКР, шифр «Маршрут-2», «Маршрут-3» 

та «Маршрут О-3», підприємством ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» виготовлено дослідні 

зразки автомобілів для перевезення 3, 9 та 24-х осіб, узятих під варту, на шасі 

автомобілів FIAT typ:263 FIAT DOBLO, Ford Transit та МАЗ-4370 [3]. 

19 грудня 2017 року прийнято участь у проведенні приймальних 

випробувань дослідного зразка автомобіля для перевезення 9-ти осіб, узятих під 

варту, на шасі автомобіля Ford Transit. 

02-09 листопада 2017 року прийнято участь у проведенні приймальних  

випробувань дослідного зразка автомобіля для перевезення 24-х осіб, узятих під 

варту, на шасі автомобіля МАЗ-4370. 

16-20 грудня 2017 року прийнято участь у проведенні приймальних  

випробувань дослідного зразка автомобіля для перевезення 3-х осіб, узятих під 

варту, на шасі автомобіля FIAT DOBLO. 

На сьогоднішній день продовжуються роботи зі створення нових зразків 

спеціалізованих автомобілів та автобусів для перевезення осіб, взятих під варту, 

на базі нових більш досконалих базових шасі, а також вдосконалення і 

модернізація вже існуючих спеціалізованих автомобілів та автобусів. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Уже 70 років пройшло з моменту прийняття Загальної декларації прав 

людини, яка прямо передбачає рівність всіх громадян, незалежно від статі, 

кольору шкіри, релігійних переконань тощо. У незалежній України основні права 

та свободи громадян були закріплені 1996 року в Конституції України. Зокрема, у 

статті 42 зазначено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом[1]. 

Зараз, у еру розвитку інформаційних технологій підприємницька діяльність 

вийшла на новий рівень: великі інтернет-магазини – LAMODA, ROZETKA, 

MAKEUP і так далі, служби доставки онлайн – Суши Wok, Mafia, E-book. У 

зв’язку з цим, право на підприємництво розширює свої межі пропорційно до 

нових виникаючих суспільних відносин. Важливим є той факт, що подібна 

комерційна діяльність знайшла своє законодавче регулювання у Законі України 

«Про електронну комерцію» № 675-VIII, прийнятому в 2015 році. Так, компанії, 

які займаються продажом товарів чи наданням послуг в мережі Інтернет, можна 

зареєструвати як суб’єктів господарювання.  

За визначенням, наведеним у Законі у статті 3, інтернет-магазин - засіб для 

представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення 

електронного правочину[2]. Існують також певні вимоги до інтернет-магазину: на 

сайті повинна бути вказана назва юридичної особи (чи ФОП), місце реєстрації 

ФОП чи юридична адреса, електронна пошта, ідентифікаційний код, ціна товару 

та вартість доставки (стаття 13 Закону України «Про захист прав споживачів»)[3]. 

Якщо інтернет-магазин займається торгівлею лікарськими засобами чи здійснює 

іншу діяльність, що підлягає ліцензуванню, на сайті повинні бути розміщені 

відповідні сертифікати та ліцензії відповідно до статті 7 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності»[4].  

Гострою проблемою в Україні є те, що сьогодні деякі підприємці 

пам’ятають лише про першу частину своїх прав – тобто про право на зайняття 

підприємницькою діяльністю, але забувають про те, що вона має бути «не 
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заборонена законом». Особи реєструють свій профіль у  соціальних мережах, які 

зараз називаються «інстаграм-магазини» чи «фейсбук-магазини», але більшість 

власників подібних сторінок займаються торгівлею, не реєструючись як суб’єкти 

підприємницької діяльності. У той час як вищезгаданий Закон № 675-VIII у статті 

1 передбачає, що його дія не поширюється на правочини, однією із сторін яких «є 

фізична особа, яка не зареєстрована як фізична особа - підприємець та реалізує 

або пропонує до реалізації товари, виконує роботи, надає послуги з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем»[2]. Тобто для 

укладання електронних договорів власнику обов’язково необхідно пройти всі 

етапи реєстрації.  

Недотримання цієї вимоги тягне за собою притягнення до адміністративної 

відповідальності за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме: «провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації як суб'єкта господарювання»[5]. Санкція цієї статті може налякати 

«недопідприємця» не стільки стягненням у виді штрафу, скільки конфіскацією 

всього майна, адже власник інтернет-магазину вже міг на той час придбати 

кількість товару, яка перевищує одну чи дві тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (суму штрафу) в десятки разів. 

Інший момент, коли особа придбала з-за кордону невелику кількість товару 

ніби для особистого користування, чим активно користуються власники сторінок 

з продажу корейської косметики, конкретного виду одягу чи гаджет-продукції. 

Саме так до України потрапляють товари, що можуть не мати належної якості чи 

сертифікатів, адже завезені під цим приводом. І це, в свою чергу, можна вважати 

порушенням права споживачів на належну якість товару, яке не можна буде 

захистити через неправильно оформлений правочин, адже власника інтернет-

магазину не можна ідентифікувати, він не має юридичної адреси та спілкується не 

від свого імені (згідно з легальним визначенням, наведеним у статті 1 Закону 

України «Про електронні довірчі послуги», ідентифікація особи - процедура 

використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на 

матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої 

забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або 

представника юридичної особи[6]). Оформлення договору купівлі-продажу з 

відвідувачем інстаграм-магазину в такому випадку здійснюється в приватних 

повідомленнях, товар надсилається покупцю поштою (можливо, навіть не від 

свого імені). Відповідно, продавець отримав прибуток, але не сплатив державі 

жодного податку, адже не зареєстрував за собою жодної організаційно-правової 

форми підприємництва. 

Законодавці намагалися врегулювати цей момент, і вже з 1 січня 2019 року 

будуть введені в дію нові правила оподаткування товарів у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях, що передбачено Законом України №2245-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу…» від 7 грудня 2017 року в 

пункті 27 розділу 1.  Так, відповідно до норм закону, не є об’єктом оподаткування 

податком на додану вартість ввезення на митну територію України товарів для 

особистого користування, вартість яких не перевищує 150 євро (з 1 липня 2019 

вже 100 євро) – протягом одного календарного місця  на адресу одного 

одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових 

відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях. У випадку ж, якщо 
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загальна сума замовлення становить більше 150 євро, отримувач додатково 

сплачує 35% від суми перевищення ліміту[7]. Чи не можна вважати це 

посиленням тиску на українських громадян та підприємців з метою поповнення 

бюджету? 

За словами BBCNews у Європейській бізнес Асоціації не вбачають у цих 

змінах у законодавстві заходів боротьби з контрабандою. Адже ті, хто порушував 

податкове і митне законодавство, будуть і далі це робити,  розбиваючи партії 

товару на меньші або занижуючи їх реальну вартість[8]. 

Отже, проаналізувавши вищенаведене, варто сказати, що держава дійсно 

намагається приділяти увагу регулюванню підприємницької діяльності в мережі 

Інтернет, забезпечуючи конституційне право громадян вільно обирати вид 

підприємництва, не заборонений Законом. Але умови його здійснення все ж 

потребують подальшого законодавчого удосконалення, щоб держава оперативно 

реагувала на нові прогалини. Деякі підприємці намагаються всіма  можливими 

засобами уникнути сплати податків, у тому числі – створюючи інтернет-магазини 

(інстаграм-магазини) без належної реєстрації підприємницької діяльності. Така 

ситуація може негативно сказатися не тільки на житті звичайних людей, які 

можуть отримати неякісний товар, а і на всіх рівнях економічного суспільного 

життя, оскільки підприємництво є основою економіки кожної країни, без нього 

гальмується чи зупиняється розвиток держави. Сьогодні, на жаль, багато питань 

цього напряму потребують переосмислення та удосконалення. Але маю надію, що 

незабаром буде врегульована також діяльність інстаграм-магазинів, щоб 

споживачі могли отримувати дійсно ліцензовані та якісні товари. 
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ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА 

ГРОМАДЯНИНА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

 

В Україні згідно з Законом України від 26.11.2018 № 2630-VIII«Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» [1] з 26 листопада до 26 грудня 2018 року був введений воєнний стан. 

Причиною такого рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – 

РНБО) став збройний конфлікт в Азовському морі у районі Керченської протоки, 

який трапився 25 листопада 2018 року, коли в результаті  збройної агресії з боку 

Російської Федерації проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України було протаранено український буксир «Яни Капу», відкрито вогонь по 

українських суднах, захоплено три кораблі та двадцять чотири українських 

військових взято в полон, шестеро з яких отримали поранення. Метою 

запровадження воєнного стану зазначеним указом визначено «створення умов для 

здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих 

їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення 

національної безпеки» [1].  

І хоча на засіданні РНБО в ніч на 26 листопада з боку Президента України 

та інших державних посадових осіб було завірено, що жодних обмежень для 

пересічних громадян України введено не буде, розглянемо, які ж саме обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина можливі відповідно до Указу 

Президента України №393/2018 на території 10-ти областей України, а саме: 

Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, 

Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах 

Азово-Керченської акваторії, де діє воєнний стан. 

Так, згідно з пунктом 3 цього указу на період дії правового режиму 

воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і 

громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України. 

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла 

[2]. Під час воєнного стану на території, де введено такий стан, військове 

командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть 

самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати 

для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з 

розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 

правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, 

евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ 
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(п. 17 ч.1 ст. 8 Закону України від12 травня 2015 року № 389-VIII«Про правовий 

режим воєнного стану» [3]. 

Згідно зі ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. При 

воєнному стані такі гарантії можуть бути обмеженими, а це значить, що 

телефонні розмови можуть прослуховуватись, передача інформації через 

комп’ютерні та інші мережі заборонятись, порушуватись свобода слова, вільне 

вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34 Конституції України) тощо. 

Обмежуватися можуть також права громадян на невтручання в особисте і сімейне 

життя, свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно 

залишати територію України (ст.ст. 32, 33 Конституції України). Під час 

воєнного стану може бути запроваджена комендантська година, тобто заборона 

перебування на вулицях в певний час доби без спеціальних дозволів. Також 

можуть встановлювати світломаскувальний режим. Може бути встановлений 

особливий режим в’їзду і виїзду, пересування громадян, іноземців та осіб без 

громадянства, а також рух транспортних засобів. Військове командування (або 

військові адміністрації) отримає право перевіряти у людей документи, оглядати 

їхні речі, автомобілі, службові приміщення і житло. Призовникам та 

військовозобов’язаним можуть заборонити змінювати місце проживання без 

відома військового командування. 

В умовах воєнного стану забороняються вибори Президента України, 

Верховної Ради, Верховної ради АР Крим, місцевих органів самоврядування. 

Заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів (обмеження 

прав, передбачених статтею 38 Конституції України). 

Крім того, можуть заборонити проведення мирних зборів, мітингів та інших 

масових зборів, страйків (ст.ст. 39, 44 Конституції України). 

 Під час воєнного стану військове командування разом з іншими органами 

зможуть примусово відчужувати приватне або комунальне майно, вилучати майно 

державних підприємств (ст. 41 Конституції України). Однак законом передбачена 

і компенсація за примусове відчуження. Якщо повне відшкодування вартості не 

було зроблено відразу, то на це можна очікувати по завершенню. Якщо майно 

збереглось після скасування воєнного стану, то його можна повернути у 

судовомупорядку. Також колишній власник може вимагати надати йому взамін 

інше майно (ст. 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). 

Під час дії воєнного стану може бути обмеженим також право на 

підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України), можуть запровадити 

трудову повинність для працездатних громадян, залучити їх до суспільно-

корисних робіт, чим призупиняється дія ст. 43 Конституції України. Трудова 

повинність полягає у виконанні робіт оборонного характеру, а також у ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а також 

їх наслідків. За працівниками на час виконання суспільних робіт зберігається 

попереднє місце роботи (посада). Також під час робіт їм забезпечується 

мінімальна заробітна плата, мінімальна відпустка, час для відпочинку тощо (ч. 3 

ст. 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).  

Згідно з Указом Президента в умовах воєнного стану може призупинитись 

дія ст. 53 Конституції України, яка гарантує право на освіту. Діяльність 

політичних партій та громадських організацій, діяльність яких спрямована на 
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ліквідацію незалежності України, також може потрапити під заборону. Також 

можуть заборонити торгівлю зброєю, отруйними речовинами та алкоголем. 

Водночас в умовах воєнного стану відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції 

України передбачається цілий список прав, обмежувати які забороняється. Так, не 

можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені ст.ст. 

24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52,  55,  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції 

України, які стосуються: права на життя, рівності конституційних  прав  і свобод; 

неможливості позбавлення громадянства і права змінити громадянство; права на 

повагу до гідності, на  свободу  та  особисту недоторканність; права на звернення 

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і 

службових осіб цих органів та отримання відповіді; права на шлюб, на рівність 

дітей; права на захист у суді, на відшкодування шкоди, на правову допомогу; 

права на незобов’язання  виконувати  явно  злочинні розпорядження чи накази, на 

неможливість подвійного притягнення до  юридичної відповідальності одного 

виду за одне й те саме правопорушення тощо. 

Крім того, введення воєнного стану не може бути підставою для 

застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження 

або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для 

захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом (ст. 22 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). 

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було 

введено. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови 

усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування 

воєнного стану, про що має бути негайно оголошено через засоби масової 

інформації (ст. 7 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). 

Варто зазначити, що міжнародне право, яке контролює використання сили в 

міждержавних стосунках, розподілено на правила, що застосовуються у мирний 

час, і правила, що застосовуються під час війни. Але сучасні концепції війни і 

миру настільки переплітаються чи доповнюють одна одну, що не завжди можливо 

їх чітко розділити. У ХХІ сторіччі воєнні дії (збройні конфлікти) розпочинаються 

і виникають у багатьох куточках світу, однак лише деякі з них супроводжуються 

оголошенням війни. З кожним роком спектр таких конфліктів розширюється і 

стає дедалі складнішим. Закони збройного конфлікту застосовуються більшістю 

цивілізованих країн світу до всіх обставин, за яких збройні сили ведуть бойові дії, 

незалежно від того, чи є вони оголошеними або іншим чином визнаними 

воєнними діями.  

Україна як суб’єкт міжнародного права взяла на себе правові зобов’язання 

безумовного дотримання міжнародних правових актів, що підписані нашою 

державою, в т.ч. конвенцій, договорів та угод, які регулюють право збройного 

конфлікту (право війни), яке перебуває у тісній взаємодії з внутрішньодержавним 

(національним) правом. Для забезпечення реалізації міжнародних зобов’язань на 

національному рівні передбачене застосування його у відповідних положеннях, 

законах та інших нормативно-правових актах держави. Згідно зі ст. 9 Конституції 

України «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4382
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Безперечно, для дотримання правил збройного конфлікту їх потрібно знати 

не лише військовослужбовцям усіх рівнів, а й цивільному населенню, на території 

якого може спалахнути такий конфлікт. 
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ЗАХИСТ ОКРЕМИХ ПРАВ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМУ ЦИФРОВИХ АРТЕФАКТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР 

 

Поява масових багатокористувацьких он-лайн ігор (англ. 

MassivelyMultiplayerOnlineGame –MMOG) призвела до збільшення кількості 

гравців та різноманітних транзакцій між ними, що загострило проблему правового 

регулювання «двох реальностей»: «цифрової» за правилами гри (ліцензійна угода 

користувача) та «реальної» за нормативно-правовим регулюванням. 

Загальна Декларація прав людини проголошує, що всі люди рівні перед 

законом і мають право на рівний захист. Однак, невизначеність правового режиму 

цифрових артефактів комп’ютерних ігор може призводити до відсутності 

можливості ефективного поновлення прав, у разі їх порушення, та незабезпечення 

гарантії права вільного володіння своїм майном, у разі прирівняння режиму 

цифрового артефакту до майна. 

На перший погляд, може здаватись, що регулювання цих питань у правовій 

площинні є недоречним, оскільки, це саморегульовані відносини за правилами 

конкретної ігрової платформи. В індустрії розробки та розповсюдження 

комп’ютерних ігор (далі – GameDev), існує ряд питань, які виходять за межі 

ігрового процесу, та потребують узгодження із нормами чинного законодавства. 

Для визначення меж правового регулювання GameDev індустрії, необхідно 

визначитись із колом учасників та відносин, які між ними виникають. 

До кола суб’єктів-учасників цих відносин належать: 1. Розробники ігор 

(фізичні особи, які працюють сфері веб-розробки, дизайну, розробки сюжету гри, 

та ін.). 2. Видавці ігор (компанії, які володіють правами на розповсюдження 

комп’ютерних ігор, наприклад BlizzardEntertainment, Inc, Wargaming.net та інші). 

3. Користувачі (фізичні особи, які мають зареєстровані акаунти та доступ до 

ігрового процесу, далі також геймери, гравці). Правовідносини можуть виникати: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b9
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Між видавцями ігор та розробниками. Наприклад, щодо передачі майнових 

прав на створені об’єкти (елементи комп’ютерної гри), або регулювання трудових 

чи інших договірних відносин між ними у процесі створення та комерціалізації 

гри. 

Між користувачами та видавцями ігор. Останні можуть отримувати 

претензії майнового характеру за введення в оману споживача про властивості 

товару (спори про те, що користувачів не попередили про можливість виникнення 

залежності від комп’ютерної гри), чи про повернення коштів, які гравці витратили 

в процесі гри (на придбання артефактів (ігрового майна). Також існує і практика 

зворотних позовів до гравців, які обґрунтовуються порушенням правил гри 

(ліцензійних угод). Спори, як правило, розглядаються за законодавством про 

захист авторських прав на комп’ютерну гру. 

Відносини між користувачами ігор. Це скарги до правоохоронних органів 

від гравців, у яких було викрадено акаунти ігор з удосконаленими персонажами 

на десятки тисяч доларів, чи судові спори про викрадення артефактів у ігрових 

персонажів гравців, або про неправомірне блокування доступу до гри. 

Тому визначення меж правового регулювання прав на цифрові артефакти не 

обмежується лише правилами конкретної гри, а подекуди виходить далеко за її 

межі. 

Враховуючи стрімкий розвиток ринку ігрової індустрії, потребують 

вирішення такі питання: визначення правового статусу масових 

багатокористувацьких он-лайн ігор у порівнянні з азартними іграми; правовий 

режим цифрових артефактів, які гравці купують за фіатні кошти. Тобто виникає 

питання: чи можна розцінювати ігровий артефакт майном гравця? Останній ніби 

придбав його за фіатні гроші для своїх цілей. 

Чи можливо застосовувати правомочності власника, якщо розглядається 

спір про витребування артефакту з чужого незаконного володіння іншого гравця? 

Або: чи можливо застосувати режим знахідки до загублених артефактів?   

Отже, розробникам, видавцям та користувачам, потрібно уважно 

співвідносити правила гри у порівнянні з чинним законодавством. Правова 

кваліфікація цих відносин, зазвичай здійснюється за наступними підходами. 

Правила гри, які у тому числі встановлюють умови купівлі артефактів – це 

ліцензійний договір між користувачем та правовласником (видавцем ігри), а 

сплата коштів за артефакти – це ліцензійні платежі у формі роялті.  

Як співвідноситься такий підхід із правовим регулюванням за податковим 

законодавством України? Згідно п. 14.1.225. Податкового кодексу України (далі 

ПКУ) [1] не вважаються роялті платежі, отримані: за придбання примірників 

(копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в 

електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для 

кінцевого споживання; за передачу права на розповсюдження примірників 

програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення 

обмежено використанням кінцевим споживачем. До програмної продукції 

відносяться: будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення 

функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, 

додатків, доповнень протягом певного періоду часу. 

Якщо припустити, що відеогра - це програмна продукція, а цифровий об’єкт 

(артефакт у грі) – це доповнення до функціоналу розважальної комп’ютерної 
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програми, то сплачені кошти за артефакт, відповідно до законодавства України, 

не вважаються роялті. Видається, що права на артефакт мають інший правовий 

режим. 

Другий підхід полягає у тому, що комп’ютерна гра - це організація процесу 

надання розважальних послуг. Згідно із п. 14.1.46. ПКУ діяльність у сфері розваг - 

господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що 

полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не 

передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), 

зокрема, дитячі відеоігри, тощо. Таким чином, оскільки ігровий процес не 

передбачає отримання майнових призів, вбачається, що відеогра, у тому числі і 

сплата коштів за артефакт, може охоплюватись процесом надання розважальної 

послуги. 

Комп’ютерна гра, як послуга. Відповідно до ст. 901 ЦК України, за 

договором про надання послуг одна сторона (виконавець) – зобов'язується за 

завданням другої сторони (замовника) – надати послугу, яка споживається в 

процесі вчинення певної дії, або здійснення певної діяльності, а замовник 

зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не 

встановлено договором [2]. Чи поширюється, у такому разі, на ці послуги 

законодавство про захист прав споживачів? Відповідно до Закону України «Про 

захист прав споживачів», він регулює відносини між споживачами товарів, робіт і 

послуг, та виробниками і продавцями товарів, між виконавцями робіт і 

надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також 

визначає механізм їх захисту [3]. При розгляді такої категорії спорів судам 

рекомендовано враховувати, що цим Законом не визначено конкретних меж його 

дії [4]. Отже, у суду є повноваження для захисту прав гравців, у разі 

обґрунтування позовних вимог нормами цього закону. Крім того, для цієї 

категорії спорів існує виключна підсудність за місцезнаходженням споживача (ч.5 

ст. 28 ЦПК України). 

Критично зауважимо, що наріжним каменем у таких порах може стати 

складність кваліфікації порушення і наявності предмета спору. Віртуальні 

предмети, цифрове майно, артефакт у комп’ютерній грі – це об’єкти 

інтелектуальної власності? Чи частина складеного твору (комп’ютерної 

програми)? Чи майнові права? Чи може бути визнана річчю інформація, як 

сукупність бітів та байтів програмного коду? Чи виникають в такому випадку у 

користувачів цифрових артефактів права на них у зв’язку із внесенням коштів? 

З цього приводу цікаво висловився Верховний суд Нідерландів, 

розглядаючи спір щодо викрадення артефактів у комп’ютерній грі, який 

постановив наступне: «речі не повинні бути матеріальними для того, щоб право 

визнало їх викраденими» … «в результаті діджіталізації (digitalisering) суспільства 

виникла віртуальна реальність, яку не можна розглядати у всіх аспектах як просту 

ілюзію, щодо якої вчинення правопорушення неможливо»[5]. 

Висновки. Враховуючи транскордонний характер діяльності суб’єктів цього 

ринку, необхідно враховувати особливості регулювання цих відносин у різних 

юрисдикціях. Тому, правникам необхідно розвивати компетенції для 

відмежування елементів правовідносин від технологій, за допомогою яких вони 

здійснюються, та правильно кваліфікувати юридичні факти, які мають значення 

при здійсненні суспільних відносин на базі інформаційних технологій. Правники, 
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які надають послуги у сфері GameDev індустрії, мають розуміти особливості 

роботи технологій та особливості суспільних відносини, які реалізуються з її 

використанням. Пошук відповідей на поставлені проблеми правового режиму 

цифрових артефактів потребують подальших досліджень, в тому числі, для 

гарантування прав передбачених Загальною декларацією прав людини. 
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

 

Конституція України – перша в історії держави повноцінна конституція, що 

визнає не відчуження основних прав і свобод людини, а передбачає правовий 

характер і демократію організації публічної влади. Україна кінця XX століття у 

формально-правовому відношенню до проблеми людини досить різко 

відрізняється від України до отримання Незалежності. 

Спочатку у Декларації прав і свобод людини та громадянина, а потім на 

вищому конституційному рівні закріплено, що: людина, її права та свободи є 

найвищою цінністю, визнання, дотримання та захист прав і свобод людини є 

прямим зобов'язанням держави [1]. В Україні визнаються і гарантуються права та 

свободи людини згідно загальноприйнятим принципам та нормам міжнародного 

права; основні права і свободи людини невідчужувані, належать кожному від 

народження; права і свободи є безпосередньо діючими; вони визначають сенс, 

зміст та застосування законів, діяльність законодавчої та виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та забезпечується правосуддям. 

Якщо в цьому плані порівнювати Конституцію України з визначальними, 

загальноприйнятими міжнародно-правовими актами, що складають Хартію прав 
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людини, то необхідно визнати, що в Конституції України закріплено широкий 

круг особистих, соціально-економічних, політичних та культурних прав і свобод 

людини в повній відповідності з міжнародними стандартами [2]. Поточне 

законодавство, незважаючи на окремі відступлення, в цілому знаходиться в межах 

відповідних конституційних норм. У разі протиріччя закону конституційним 

нормам, принципово та чітку позицією займає Конституційний Суд. У цілому 

можна констатувати, що формально-юридична основа прав і свобод людини та 

громадянина в Україні створена. 

 Сам факт, що діюча Конституція працює більше 20 років, говорить про її 

дієздатність і стійкість. Тем не менше, з моменту прийняття Конституції и по 

сьогоднішній день не змовкає обговорення необхідності зміни Основного закону. 

Такі ідеї циркулюють не тільки в експертній спільноті, але й у суспільній думці. 

Такі настрої створюють ризики для Конституції та політичної стабільності в 

цілому, оскільки розхитування Основного закону означає предтечу до розмивання 

та розхитування самої держави. Прагнення вважати, що єдиною можливістю 

вирішити будь-які насущні питання можливо лише шляхом негайної зміни 

Конституції, свідчить про реальний стан прав і свобод людини та громадянина в 

Україні.  

В основі всього європейського конструювання прав і свобод людини та 

громадянина лежить природно-правова доктрина з її ідеєю існування за природою 

людської істоти незалежного від суспільства та держави комплексу основних прав 

і свобод. Суть цього підходу була чітко виражена в першій законодавчій 

документації нового часу, присвяченій проблемі прав людини –  Французькій 

декларації про права людини та громадянина 1789 року.  

Мета всякого політичного союзу – забезпечення природних і невід'ємних 

прав людини – свобода, власність, безпека та протидію пригніченню. 

Необхідними умовами переходу до інформаційного суспільства та 

інформаційної економіки, заснованої на знаннях, є пробудження в людях 

внутрішнього прагнення до максимальної реалізації свого творчого потенціалу.  

Включення цього механізму творчого саморозвитку можливо тільки в 

умовах свободи, яку потрібно розуміти не тільки гарантії прав людини і 

громадянина, але також свободу від злиднів і насильства, від убогості 

економічних можливостей і соціальних поневірянь, від убозтва структур, які 

обслуговують населення, від нетерпимості або від надмірної активності 

репресивних установ. Але ці умови не виникають самі по собі. Для того, щоб їх 

створювати, розвивати та підтримувати, потрібні сильні державні інститути та 

ефективна правова система. 

Як наочно підтвердив досвід останніх десяти років XX століття, реальна 

свобода можливо тільки при наявності ефективно працюючої держави та 

стабільної конституції. Основний закон повинен бути стабільним. У цьому, у його 

стабільності, значна частина стабільності самої держави та основних прав і свобод 

громадян України. 

Конституція – це особливий юридичний документ, основний закон держави, 

що володіє найвищою юридичною силою, утверджує державу, використання 

громадянами закріплених політичних і соціально-економічних прав і свобод. 

Конституція України – перша в історії держави, що визнає рівноправність 

громадян – всі рівні перед законом і судом, у правах і свободах незалежно від 
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статі, раси, національності, мови, походження, майнового та службового 

становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежності до 

громадських об'єднань і інших обставин. 

Конституція України містить цілий спектр моделей бажаного майбутнього – 

в економіці, в політичній системі, декількох базових моделей розвитку держави та 

суспільства, кожна з яких більш ніж за двадцятиліття реалізується в життя в 

різний спосіб – це сума цінностей, смислів, процедур та технологій, що 

утворюють основу правової системи країни. Живий, робочий механізм, 

об'єднуючий суспільство та державу в єдине ціле, що допомагає вирішити 

ключові завдання розвитку країни. 

Конституція забезпечує гарантії стабільності суспільства, створює необхідні 

умови та розумні обмеження для свободи суспільної та політичної творчості, 

сприяючи адаптації державного управління та громадянського суспільства до 

нових викликів сучасності, що стрімко змінюється. 

Конституція визначає принципи відносин у системі людини – суспільство – 

держава, закріплює основи державного строю, вищі правові гарантії прав і свобод 

людини та громадянина, визначає функції держави, встановлює структуру та 

взаємовідношення органів державної влади та управління. Конституція є 

багатомірним об'єктом і надає безпосередній вплив на всі сторони життя 

суспільства та держави. 

Конституція є закріпленням суспільного договору, що фіксує поточний стан 

справ, закріплює сформовану розстановку політичних сил і досягнутого 

консенсусу еліт. Конституція в сучасному світі є не стільки закріпленням 

складеного суспільного консенсусу, скільки спеціальним механізмом, необхідним 

для побудови нового соціального порядку – інструментом управління 

соціальними перетвореннями. 

Конституція свого роду план і одночасно – інструмент будівництва нової 

України. Будучи актом вищої юридичної сили та прямого дії, Основний закон 

виступає не тільки як правовий документ, але й як система світогляду, як логічно 

структуровану сукупність принципів, ідей та уявлень про те, якою має бути в 

майбутньому наша країна. Конституція закріплює в своїх положеннях цінності та 

принципи конституційного та належного, формуючи контури нового України. 

Закріплення в Конституції образу бажаного майбутнього має великий 

практичний сенс, особливо в період крупних соціально-економічних змін. 

Стверджуючи в акті вищої юридичної сили норми принципи та норми цілі, 

Конституція обмежує стихію суспільної творчості досить широкими, але при 

цьому дуже жорсткими межами реальних політичних і правових можливостей. 

Слід зазначити, що наявність природних прав людини безпосередньо 

пов'язана з формуванням громадянського суспільства, що складається з 

незалежних автономних і самодостатніх індивідів, які реалізують у відносинах з 

іншими індивідами свої приватні інтереси. Ця сукупність приватних інтересів 

виступає як основа формування, за допомогою суспільної угоди, державної влади, 

призначеної забезпечувати та захищати природні права та свободи людини. 

Модель майбутнього дозволяє задавати чіткі вектори необхідних 

перетворень, визначити та нормативно закріпити критерії успішності розвитку. 

По суті, природне право – це форма здійснення свободи приватної особи, що 

прямо зазначено в законодавчих актах. 
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В статті четвертої Декларації прав людини та громадянина було 

проголошено, що свобода полягає в можливості робити все, що не зашкодить 

іншому. Таким чином, здійснення природних прав кожної людини обмежується 

лише тим межами, що забезпечують іншим членам суспільства використання цих 

самих прав [1]. 

Образ бажаного майбутнього, що увібрав ідеї та цінності, однаково важливі 

для більшості громадян, формує основу для налагодження реального діалогу та 

поступового формування широкої суспільної згоди. Зауважимо, що в цьому 

підході до прав людини немає не тільки вказівки на деяку єдину спільну мету, але 

навіть вказівки на загальне благо. Свобода одного індивіда проти свободи іншого 

індивіда – ось суть наукової доктрини прав і свобод людини. 

Конституційна модель відносин держави та суспільства побудована на 

головному імперативі сучасного світу – це гуманізм і права людини. Стаття третя 

Конституції оголосила людину, її права та свободи вищою соціальною цінність і 

поставила за обов'язок державі визнання, дотримання та захист цих прав і свобод. 

Свобода людини – це двигун розвитку. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ 

 

Сутність забезпечення функціонування держави, як особливої форми 

суспільно-політичного утворення громадян неможливо без існування окремого 

спеціального владного апарату, що використовує засоби управління у формі як 

переконання так і примусу [1, с. 54].  

В умовах існування громадянського суспільства та правової держави, де 

права і свободи людини і громадянина не лише охороняються відповідними 

правовими нормами, а є безперечною соціальною цінністю, проблематика 

забезпечення законності примусових заходів є одним з пріоритетних напрямів. 

Відповідно актуальність даного питання обумовлюється розумінням сутності 

принципу правомірності застосування заходів державного примусу спеціальним 

апаратом державної влади в процесі реалізації визначених повноважень. 

https://lawbook.online/gosudarstva-zarubejnogo-pravo/163deklaratsiya-prav-lyudini-16688.html
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Відповідно, державний примус розуміється як метод впливу держави (засіб 

реалізації владних повноважень) на свідомість і поведінку осіб, майно суб’єктів 

правовідносин з метою попередження правопорушень, охорони прав та законних 

інтересів громадян та застосовується спеціально-уповноваженим апаратом 

держави в рамках та на підставі закону. 

В загальному розумінні «принцип» трактується як основне вихідне 

положення якої-небудь наукової системи, теорії або ж ідеологічного напряму [2, 

c. 693].  

Більшість науково-теоретичних розробок розуміння правомірності 

застосування державного примусу реалізовані в понятті його правового змісту, 

що виявляється в нормативному закріпленні можливості застосування певного 

впливу на об’єкт, яким виступає громадянин з метою встановлення єдиного 

порядку, що виражений в нормах права [3, с. 11]. 

Одним з ключових факторів визначення державного примусу як законного є 

насамперед рівень розвитку свідомості суспільства, і як доречно відзначено 

М.І. Жумагуловим, людство на окремо визначеному етапі еволюційного розвитку 

формує таку модель державного устрою, в якій бажає мінімізувати можливість 

застосування сили як методу здійснення державної влади [4, с. 99]. Відповідно, в 

умовах правової держави в апріорі примус являється легітимним. 

Загалом, розуміння правомірності, законності або ж легітимності, як 

синонімічних понять примусової діяльності держави, тобто державного примусу в 

судженнях науковців розуміються неоднозначно.  

Так, наприклад в загальноконцептуальному баченні правомірність примусу 

визначається як легітимність права з можливістю ґрунтуватися на примусі, що 

проявляється в обумовленому застосуванні сили. [5, с. 9]. Відповідно, сама 

нормативність права створює передумови легітимності застосування в її межах 

окремих визначених примусових заходів. Тобто, в сутності самого права 

закладається принцип примусу, оскільки право, за винятком природніх, 

породжується владою, виражає її інтереси та підтримується в своїй реалізації 

державою [6, с. 14]. 

Дещо з іншого боку, легітимність заходів державного примусу 

розглядається лише як можливість застосування актів реагування в рамках 

нормативного закріплення правової норми. [7, с. 22]. Передумовою застосування 

таких дій є факт певного порушення окремих прав, а застосування примусу в 

даному випадку спрямовано на відновлення такого порушення. Застосування 

зазначених актів реагування, з урахуванням логічної побудови правової норми, 

виявляється в застосування певної форми визначених санкцій. 

На нашу думку, така інтерпретація реалізації легітимності державного 

примусу не в повній мірі відображає його сутність і загалом призводить до 

зменшення об’єму самих заходів в рамках передбачених повноважень. 

Нормативне закріплення заходів державного примусу в правовій нормі, як ознака 

легітимності його існування, виявляється не лише в питанні можливості 

застосування санкцій передбачених нормою права, оскільки реалізація норми 

права, як формально визначеного владного припису здійснюється через механізм 

примусу.  

Застосування заходів державного примусу, що покладено в правову норму 

розуміється як можливість їх реалізації у випадку застосування окремої норми 
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права.  

Загалом норми права передбачать лише можливість застосування заходів 

примусу, що реалізується у формі правових відносин, що регламентовані у 

визначених законом межах. 

Відповідно, принцип законності здійснення державного примусу, як 

механізму реалізації норм права має в своїй суті чітко визначені межі його 

застосування, що в свою чергу і регламентує його як правомірний з визначеними 

рамками повноважень примусової діяльності суб’єктів застосування. Відповідно, 

межі державного примусу, як вважає І.П. Жаренов являють певні рамки поза 

межами яких примус втрачає ознаку правомірності і стає протиправним, тобто 

автор визначає сутність примусу в рамках дії нормативно-правової норми [8., 

с. 17]. Межа примусової діяльності спеціально уповноважених органів держави, 

тобто застосування державного примусу в розрізі сфери застосування права є 

межею можливого та допустимого впливу на поведінку суб’єктів права.  

Підсумовуючи викладене на нашу думку принцип законності застосування 

державного примусу полягає в нормативній закріпленості спеціальних заходів 

примусової діяльності держави які регламентовані правовою нормою в рамках та 

сфері, що обумовлена законом. 
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ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ КОДЕКСУ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ 

 

Додержання правил професійної етики у діяльності суддів є сьогодні 

надзвичайно актуальним: адже довіра до органів судової влади в українському 

суспільстві залишає бажати кращого. Так, за результатами соціологічного 

дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 6 

червня 2018 року у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих 

територій Донецької та Луганської областей, судам (судовій системі в цілому) 

довіряє 7,7 відсотків, не довіряє – 84,3% [1]. Причини такого явища, безумовно, 

мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер, і однією з них є 

невідповідність поведінки деяких суддів правилам (стандартам) професійної 

(суддівської) етики. Вказане обумовлює актуальність дослідження правових 

аспектів професійної етики суддів. 

Аналізуючи походження поняття суддівської етики, зазначають, що вона є 

різновидом професійної етики, однієї із галузей етичної науки, науки про мораль. 

Етичні норми являють собою систему ідей і уявлень про правильну і неправильну 

поведінку, які вимагають виконання одних дій і забороняють інші. Етичні вимоги 

до поведінки судді закріплені саме в Кодексі професійної етики судді і являють 

собою сукупність моральних правил поведінки судді, за допомогою яких можна 

оцінити його дії з погляду таких цінностей, як справедливість, сумлінність, 

гідність, людяність тощо [2, с.13]. 

Протягом останніх років законодавець приділяє значну увагу питанням 

професійної етики суддів [2, с.13]. У чинній редакції Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» ч.2 ст.6 покладає на суддю обов’язок дотримуватися 

правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі 

стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри 

до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів; 

ч.3 цієї ж статті – подавати декларацію доброчесності судді та декларацію 

родинних зв’язків судді. Стаття 58, яка має назву «Етика судді» визначає, що 

питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що 

затверджується з’їздом суддів України за пропозицією Ради суддів України [3]. 

Разом з тим слід сказати, що ні поняття суддівської етики, ні поняття 

доброчесності ані у Законі України «Про судоустрій і статус суддів», ані в 

Кодексі суддівської етики не міститься. 

Це породжує ситуацію правової невизначеності. Так, наприклад, 

ст. 59 вказаного Закону встановлює, що з метою встановлення відповідності рівня 

життя судді наявному у нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними 

доходам, проводиться моніторинг способу життя судді відповідно до закону. 

Моніторинг способу життя судді може бути проведений на вимогу Вищої 
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кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя та в інших 

випадках, визначених законом. Орган, який відповідно до закону здійснює 

моніторинг способу життя судді, зобов’язаний надіслати відповідну інформацію 

за результатами моніторингу невідкладно після завершення його проведення, але 

не пізніше тридцяти днів з моменту отримання відповідної вимоги. Результати 

моніторингу способу життя судді можуть також використовуватися для оцінки 

дотримання суддею правил суддівської етики [3]. Але як можна оцінити 

дотримання суддею правил, легальне визначення яких відсутнє?  

Спроба подолати відсутність визначення поняття суддівської етики була 

зроблена у Коментарі до Кодексу суддівської етики: затверджено рішенням Ради 

суддів України від 04 лютого 2016 року № 1. Авторами Коментаря на основі 

положень, які містяться у преамбулі до Бангалорських принципів поведінки 

суддів від 19.05.2006, схвалених резолюцією Економічної та Соціальної Ради 00Н 

27.07.2006 № 2006/23 [4], та аналізу Кодексу суддівської етики, було 

сформульовано таке поняття суддівської етики: «Під суддівською етикою треба 

розуміти певну систему базових принципів регламентації поведінки суддів у 

судовому засіданні, в суді та позасудової поведінки, які побудовані з урахуванням 

особливостей професійної діяльності судді та створені для підтримки суддівських 

стандартів, діють об'єктивно і незалежно з метою збільшення значущості 

існуючих правових норм та правил поведінки для суддів». Вказане викликає 

питання: а чи дотичний термін «суддівські стандарти» терміну «високі стандарти 

поведінки»? Чи необхідно, щоб поведінка судді відповідала саме високим 

стандартам? Чи достатньо, щоб суддя демонстрував відсутність визначених 

правовими актами та Кодексом суддівської етики заборон? Так, виходячи із 

змісту коментарю, висока емоційність (як повна протилежність стриманості та 

врівноваженості) не відповідає високим стандартам поведінки. Одночасно 

відсутні вказівки, що висока емоційність суперечить суддівським стандартам. До 

речі, у преамбулі до Кодексу судової етики йдеться саме про високі стандарти 

поведінки: «Усвідомлюючи значимість своєї місії, з метою зміцнення та 

підтримки довіри суспільства до судової влади судді України вважають, що 

зобов'язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв'язку з 

чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов'язані з дотриманням 

етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій 

поведінці» [2]. Але, виходячи з викладеного вище аналізу наведених вище 

визначень, суддівська етика має своїм елементом не високі стандарти поведінки, а 

суддівські стандарти.  

Якщо ретельно проаналізувати Кодекс суддівської етики з позиції правової 

визначеності, можна дійти висновку, що багато його положень потребують 

уточнення. Ми вітаємо сам факт затвердження цього документу і вважаємо, що 

практика, за якої спочатку відбувається набуття чинності певним актом, а вже 

потім до нього вносяться зміни і доповнення на підставі результатів наукового 

аналізу і особливостей правозастосування, є цивілізованою і цілком логічною. 

Разом з тим ми повністю приєднуємося по позиції Ради суддів України з приводу 

необхідності оновлення Кодексу суддівської етики [5].  

Іншою проблемою, яка не дозволяє, на наш погляд, досягти правової 

визначеності у питаннях вимог до поведінки суддів, є штучне виключення 

категорії «доброчесність» із вимог суддівської етики. Заслуговує на увагу, що 
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відповідно до ст.69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на посаду 

судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не 

старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж 

професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, 

доброчесним та володіє державною мовою. Як можна побачити, у цьому 

формулюванні відсутня вказівка на відповідність етичним стандартам, натомість є 

поняття «доброчесність». Натомість, у ч.ч.1, 2 ст.83 вказаного правового акту 

визначено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду 

судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом 

критеріями. Критеріями кваліфікаційного оцінювання є: 1) компетентність 

(професійна, особиста, соціальна тощо); 2) професійна етика; 3) доброчесність [3]. 

Одночасно у ст.106 як підставу дисциплінарної відповідальності вказано 

«допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет 

правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності 

способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та 

стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги 

до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового 

процесу» [3], тобто відповідність способу життя судді його статусу, що звичайно 

пов’язують з категорією «доброчесність», віднесено до норм суддівської етики.  

Проблема, пов’язана із забезпеченням поведінки суддів вимогам суддівської 

етики, є сьогодні вкрай важливою, а її вирішення обумовлює спрямованість 

судової реформи в аспекті кваліфікаційного оцінювання суддів, підвищення їх 

кваліфікації, притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тому положення 

Кодексу суддівської етики мають бути приведені у відповідність з нормами 

Конституції та законів України, які регламентують функціонування судової 

влади, а також позбавлені суперечностей та неточностей, наявність яких буде 

знижувати ефективність їх застосування. З огляду на сказане перспективи 

подальших наукових розвідок в цьому напрямі мають бути пов’язані із 

визначенням співвідношення між категоріями «професійна етика», «суддівська 

етика» та «доброчесність», а також підготовки пропозицій щодо удосконалення 

на цій основі Кодексу суддівської етики.  
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ДОТРИМАННЯ ОКРЕМИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 

 

Останнім часом в Україні набирає популярності використання систем 

супутникового моніторингу, що можна пояснити не тільки тим, наскільки 

ефективно вони оптимізують логістичні процеси або дозволяють знизити ризики 

при вчиненні викрадення автомобіля, але також і тим, наскільки вони зручні та 

ефективні для спостереження за людьми. 

Право на свободу пересування займає ключове місце в системі 

конституційних прав людини та має первинне закріплення у ст. 33 Конституції 

України, ст. 13 Загальної декларації прав людини, ст. 2 Протоколу N 4 Конвенції 

про захист прав і основних свобод людини, ст. 12 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права [1]. 

Як правило, супутниковий моніторинг використовують для контролю над 

дітьми, підлітками, подружжям, а також родичами похилого віку. Інколи GPS 

системи також використовують і роботодавці, що підозрюють своїх 

співробітників в недостатньо добросовісному ставленні до справи. Швидке 

розповсюдження цих технологій ставить перед суспільством ряд питань, що 

стосуються їх етичності, а також юридичного закріплення. І якщо в питаннях 

етики можна спорити безкінечно, то на запитання, чи то протирічить цьому 

законодавству, казалось б, можна знайти однозначну відповідь. Дане питання 

піднімалося і обговорювалось неодноразово, наприклад, жаркі дебати можна 

спостерігати в спеціалізованих форумах, а компанії, оператори та інтегратори 

моніторингових систем діляться з один з одним своїми аргументами щодо 

етичності та законності використання супутникового моніторингу. 

https://zib.com.ua/ua/134630-kodeks_suddivskoi_etiki_planuyut_onoviti.html
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У статті 32 Конституції України проголошено:«Ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України». 

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади; 

органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями 

просебе, 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 збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої 

недостовірної інформації. 

Таким чином, право на невтручання в особисте життя треба розуміти як 

захист людини від свавільного втручання державних органів та інших сторонніх 

осіб в його спосіб життя взагалі. 

Розпочати можна з основного закону держави – Конституції. Кожен має 

право на захист від незаконного втручання в його особисте життя, у тому числі 

від посягання на таємницю його кореспонденції, телефонних та інших 

повідомлень, на його честь і гідність. Відповідно до ст. 33 Конституції України, 

свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання належать кожній 

людині, яка на законних підставах перебуває на території України, і включають у 

себе свободу пересування територією України, право на вільний вибір постійного 

чи тимчасового місця проживання на території України, право вільно залишати 

територію України, право громадянина України в будь-який час повернутися в 

Україну є невід'ємними, вродженими правами. Вони закріплені як на рівні прав 

людини, так і на рівні Конституцій різних країн. Обмеження цього права 

допускається лише на підставі судового рішення. 

Так, можна з достатньою впевненістю заявити, що з точки зору 

загальноприйнятих громадянських прав і свобод моніторинг порушує право на 

недоторканість особистого життя. Так як обмеження цього права у Конституції 

України допускається тільки в разі розслідувань або слідчих дій, то немає ніякої 

законної виправдання для забезпечення членів сім'ї персональними GPS-

трекерами. При цьому право на особисту життя - одне з незмінних свобод, 

закріплених в юридичній практиці, а отже, вони володіють, як маленькі діти, так і 

пожили люди, незалежно від їх стану здоров'я. 

В підсумку можна зробити висновок про те, що моніторинг людей як 

мінімум порушує Конституцію України та Конвенцію про права людини. 

У той же самий час, законодавство України не передбачає ніякого 

покарання при використанні супутникового моніторингу, а значить, ця дана дія не 

може бути названа протизаконною. Це класична ситуація, коли розвиток 

технологій та суспільних відносин наближається до створення правової бази, 

призначеної для їх регулювання. 

Наприклад, деякі компанії, щоб мати можливість коригувати робочий 

графік персоналу і, таким чином, підвищувати продуктивність праці, 
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використовують сучасні системи GPS моніторингу. Сьогодні найкраще себе 

зарекомендував GPS моніторинг співробітників. У цьому вже встигли 

переконатися тисячі компаній, що ведуть діяльність в Україні. 

Для початку, варто визначитися, кому може знадобитися подібна система 

контролю персоналу. До групи професій, що вимагають моніторингу, відносяться: 

торгові агенти, менеджери з продажу, водії, кур'єри, промоутери, мерчандайзери 

та інші робітники, чия діяльність пов'язана з виїздами. 

Як вважають представники фірм, GPS контроль співробітників дозволить: 

попередити зловживання робочим часом; 

значно скоротити витрати компанії, пов'язані з нераціональним 

використанням матеріальних благ; 

налагодити зворотній зв'язок з персоналом поза офісом; 

поліпшити сервіс, що надається; 

скласти більш ефективний графік роботи. 

GPS стеження за людиною виявилось досить поширеною послугою сьогодні 

і, незважаючи на новизну, обходиться вона споживачам досить дешево. Подібна 

можливість зручна тим, що, при наявності смартфона, здійснювати контроль 

можна в будь-якому місці, без прив'язки до стаціонарного комп'ютера. Сучасні 

супутникові системи володіють величезною кількістю корисних функцій, число 

яких легко варіюється. замовника. BenishGPS є частиною міжнародного холдингу 

BENISHGROUP, 

А значить, на даній стадії, кожен може прийняти особисте рішення про те, 

чи варто використовувати систему супутникового моніторингу для 

спостереження за людьми. 

В підсумку можна зробити висновок про те, що моніторинг людей як 

мінімум порушує Конституцію України та Конвенцію про права людини. 

У наших країнах це не прийнято, але в США громадяни періодично 

знаходять під днищем своїх автомобілів стежать GPS-пристрої, встановлені 

спецслужбами. Наприклад, такий прилад на своєму автомобілі кілька років тому 

знайшла активістка за права тварин Кеті Томас. Вона відмовилася повернути його 

власнику (ФБР), а замість цього віддала девайс на вивчення, так що тепер ми 

точно знаємо, як він улаштований (по крайней мере, модель минулих років з 

літій-тіонілхлоріднимі батареями на 10-20 років служби). 

Крім того, у багатьох штатах GPS-браслети встановлюють на фізичних осіб, 

за якими потрібно здійснювати постійний нагляд (наприклад, педофіли-

рецидивісти). 

Поліція і спецслужби досить широко застосовували автомобільні GPS-

жучки для стеження за підозрілими особами. Відомо, що в 2012 році ФБР 

відключило 3000 таких гаджетів за рішенням Верховного суду, який визнав 

неконституційним використання стежать GPS-пристроїв без судового ордера і 

постановив припинити таку практику. 

Зараз Верховний суд уточнив своє попереднє рішення, поширивши його не 

тільки на автомобілі, але і на фізичних осіб (що цілком логічно). При розгляді 

справи Торрі Дейла Грейді проти Північної Кароліни судді Верховного суду 

висловили одностайну думку, що установка GPS-трекера без відома користувача 

порушує Четверту поправку до Конституції США. 

Четверта поправка до Конституції США зазначає: 
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«Право народу на охорону особи, житла, паперів і майна від 

необгрунтованих обшуків і арештів не повинно порушуватися. Жоден ордер не 

повинен видаватися інакше, як при наявності достатніх підстав, підтвердженого 

присягою або урочистою заявою; при цьому ордер повинен містити докладний 

опис місця, що підлягає обшуку, осіб або предметів, які підлягають арешту». 

Таким чином, GPS-трекери фактично прирівняли до форми «обшуку і 

арешту», від яких громадян захищає Конституція США. 

Рішення Верховного суду підтримують юристи Фонду електронних рубежів 

(EFF): «Не має значення, в якому контексті, не має значення, це автомобіль або 

людина. Установка стежить устрою на автомобіль або людини - це форма 

обшуку», - заявила Дженніфер Лінч, старший юрист EFF. 

У справі Торрі Дейла Грейді влади штату Північна Кароліна постановили 

надіти на двічі судимого за статеві злочини рецидивіста GPS-браслет, щоб 

відстежувати його переміщення після чергового виходу з в'язниці. Він оскаржив 

рішення суду, заявивши про порушення своїх конституційних прав. 

У Вісконсині і інших штатах на деяких засуджених за статеві злочини теж 

надягають GPS-браслети до кінця життя. В цілому, електронний моніторинг 

застосовують для GPS-стеження за «секс-злочинцями» в 39 штатах. Тепер цю 

практику доведеться переглянути. За логікою правозахисників, діюча система 

покарань передбачає, що до моменту виходу з в'язниці людина спокутувала свою 

провину. 

Крім сексуального підтексту, цікаво ще й те, як Верховний суд в 

майбутньому вирішить питання з іншими пристроями, які збирають геолокаційні 

дані про користувачів. 

Сучасне інформаційне суспільство створює значні виклики у сфері 

забезпечення основних прав людини. Під впливом технологічних, економічних, 

політичних чинників відбувається порушення балансів суспільних інтересів, а на 

перше місце виходять інтереси національної безпеки, розвитку економіки та 

забезпечення науково-технічного прогресу, які тлумачаться невиправдано 

широко. Для реагування на ці виклики потрібні принципово нові підходи, на 

зразок визнання у певних сферах принципу пріоритетності інтересів і блага 

окремої людини над інтересами суспільства чи науки. 

Тому основним завданням держави, корпорацій, громадянського 

суспільства в цих умовах є визнання і забезпечення домінування принципу поваги 

до прав людини, який втілює вищі цінності та є одним із головних здобутків 

тисячолітньої історії людства. 
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ФІКСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І 

ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Значення фіксування кримінального провадження полягає у можливості 

перевірки законності, обґрунтованості та вмотивованості процесуальних рішень, 

відновленні порушених прав та законних інтересів, сприяє сторонам 

кримінального провадження в обґрунтуванні правових позицій та оскарженні 

прийнятих рішень [2, с. 289]. Фіксування кримінального провадження має 

принциповий характер і покликане забезпечити як результативність проведених 

процесуальних дій, так і здійснити перевірку забезпечення при цьому прав і 

законних інтересів громадян [2, с. 291]. 

Процесуальний документ - це найважливіший елемент процесуальної 

форми, що покликана, по-перше, доводити до відома юридично значущі факти, 

закріплювати і засвідчувати отримані фактичні дані - докази, по-друге, бути 

засобом реалізації учасниками процесу своїх прав і обов'язків; по-третє, бути 

гарантією законності [2, с. 290-291]. 

У зв’язку з цим, варто приділити увагу питанню, що стосується фіксуванню 

тимчасового доступу до речей і документів на стадії виконання ухвали слідчого 

судді. 

Відповідно до ст. 103 КПК України процесуальні дії під час кримінального 

провадження можуть фіксуватися: у протоколі; на носії інформації, на якому за 

допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; у журналі судового 

засідання. 

Порядок виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 

документів регламентує стаття 165 КПК України. Зокрема, особа, яка зазначена в 

ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як 

володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до 

зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі 

слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана 

пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, 
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оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або 

копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій 

документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на 

виконання ухвали слідчого судді, суду. 

Як бачимо, у ст. 165 КПК України відсутні будь-які положення щодо 

фіксації виконання обумовленої ухвали. Згадується лише про опис речей і 

оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого 

судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що не є формою фіксування 

процесуальної дії в розумінні ст. 103 КПК України. 

Спробуємо проаналізувати положення КПК України на предмет можливості 

здійснення фіксації тимчасового доступу до речей і документів на стадії 

виконання ухвали слідчого судді, виходячи із загальних положень КПК України. 

Складання протоколів є основним способом фіксації факту проведення 

певної процесуальної дії, її змісту і результатів. Протокол у кримінальному 

провадженні є процесуальним документом, в якому закріплюються хід та 

результати проведення процесуальної дії [2, с. 291]. 

За приписами ч. 1 ст. 104 КПК України у випадках, передбачених цим 

Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі. 

Зазначене положення передбачає, що хід і результати проведення відповідної 

процесуальної дії фіксуються у протоколі лише тоді, коли це передбачено 

положеннями КПК України, що регламентують порядок здійснення цієї 

процесуальної дії. Статтею 165 КПК України, фіксація ходу та результатів 

здійснення тимчасового доступу до речей і документів не передбачена, а отже, в 

силу цього не може бути здійснена. 

У протилежному випадку, виходячи з ч. 2 ст. 104 КПК України, можна було 

б фіксувати у протоколі, зокрема: отримані в результаті процесуальної дії 

відомості, важливі для цього кримінального провадження, в тому числі надані 

речі і документи; вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації, а також 

зауваження і доповнення до тексту протоколу. 

Також слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 106 КПК України 

протокол під час досудового розслідування складається слідчим або прокурорм, 

які проводять відповідну процесуальну дію, під час її проведення або 

безпосередньо після її закінчення. Відтак, можна зробити висновок, що навіть за 

умови, якби порядок виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і 

документів передбачав фіксацію у протоколі, сторона захисту була б позбавлена 

можливості самостійно складати протокол. 

Як було зазначено вище, процесуальні дії під час кримінального 

провадження можуть фіксуватися також на носії інформації, на якому за 

допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. 

Частиною 1 ст. 107 КПК України передбачено, що рішення про фіксацію 

процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового 

розслідування приймає особа, яка проводить відповідну дію. За клопотанням 

учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є 

обов’язковим. 

На відміну від правової регламентації щодо протоколу, наведене 

законодавче положення не визначає можливість застосування технічних засобів 
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фіксування кримінального провадження залежно від того, чи передбачено це для 

порядку проведення відповідної процесуальної дії. Здавалося б цілком реальним 

застосовувати технічні засоби фіксації під час безпосереднього здійснення 

тимчасового доступу до речей і документів (на стадії виконання ухвали слідчого 

судді) і в такий спосіб убезпечити, в першу чергу, інтереси особи, яка зазначена у 

відповідній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів. Але 

наступні положення кримінального процесуального законодавства викликають 

сумніви щодо реалізації цього. 

Зокрема, у випадку фіксування процесуальної дії під час досудового 

розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі (ч. 

2 ст. 104 КПК України). Згідно з ч. 3 ст. 107 КПК України у матеріалах 

кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних 

носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються 

окремо. 

З наведеного вбачається, що технічні засоби виступають додатковою 

відносно протоколу формою фіксації і фактично перебувають у прямій залежності 

від нього. 

Отже, наразі питання щодо фіксації ходу та результатів тимчасового 

доступу до речей і документів на стадії виконання ухвали слідчого судді 

залишається неврегульованим, а його вирішення шляхом поширення на вказану 

процесуальну дію наведених положень КПК України є досить проблематичним. І 

навіть за умови, якщо законодавець внесе відповідні зміни у ст. 165 КПК України 

та передбачить складання протоколу, законні права та інтереси учасників 

кримінального провадження будуть забезпечені не в повній мірі. А тому 

необхідно комплексно підійти до законодавчої регламентації фіксування 

кримінального провадження та виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий 

доступ до речей і документів і не просто визначити порядок фіксації останнього, 

але й створити практично рівні умови для такої фіксації обома сторонами 

кримінального провадження. Вважаємо, що це сприятиме не лише забезпеченню 

прав та інтересів учасників кримінального провадження, в тому числі й 

володільця речей або документів, але й досягненню завдань кримінального 

провадження. 

Розгляд даного питання буде продовжено у наших подальших 

дослідженнях. 
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РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

У ПОДАТКОВО–ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

 

Питання значення рішень Конституційного суду України (надалі – КСУ) у 

податково-правовому регулюванні не привертала значної уваги науковців, що 

обумовлено, насамперед, тим, що КСУ практично не розглядав звернень щодо 

конституційності норм податкового законодавства. З 2011 і до 2018 року КСУ 

було винесено лише 2 рішення з питань щодо конституційності норм ПК України 

Конституції України:  

– 14.12.2011 було прийнято рішення у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття «щомісячне 

довічне грошове утримання», що міститься у пп. «е» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 

ПК України № 18-рп/2011 [1]. Зазначене рішення було прийнято за розглядом 

подання Верховного Суду (надалі – ВС) до КСУ для надання офіційного 

тлумачення вищевказаного поняття, практична необхідність в якому була 

обумовлена неоднозначним застосуванням податкового законодавства України в 

частині оподаткування щомісячного грошового утримання суддів, які мають 

право на відставку і продовжують працювати на посаді судді, і полягало в тому, 

що в аспекті конституційного подання «щомісячне довічне грошове утримання», 

що міститься в пп. «е» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПК України в системному 

зв’язку з положенням Закону України «Про судоустрій і статус судів» від 

07.07.2010 № 2453-IV з наступними змінами означає неоподатковану грошову 

виплату як судді, який, маючи права на відставку, продовжує працювати на посаді 

судді та одержує її з Державного бюджету України у вигляді щомісячного 

грошового утримання, що є складовою правового статусу судді і однією з 

гарантій його незалежності, так і судді у відставці, який одержує таку виплату з 

Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України [1]. В 

подальшому прийняте рішення КСУ вплинуло на застосування податкового 

законодавства України в частині оподаткування щомісячного грошового 

утримання суддів, які мають право на відставку і продовжують працювати на 

посаді судді; 

– 12.06.2012 було прийнято рішення у справі за конституційним поданням 

53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень ПК України № 13-рп/2012, яким було 

визнано такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), 

положення ПК України, а саме: пп. 16.1.13 п. 16.1 ст. 16, згідно з яким платник 

податків зобов’язаний допускати посадових осіб контролюючого органу під час 

проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла 

громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з 

утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань 

обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених ПК України; 

пп. 20.1.11 п. 20.1 ст. 20, відповідно до якого органи державної податкової служби 

мають право доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім 

житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується 

для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами 

оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; пп. 

94.2.2 п. 94.2 ст. 94, згідно з яким адміністративний арешт майна платника 

податків може бути застосовано, якщо з’ясовується, що фізична особа, яка має 

податковий борг, виїжджає за кордон; пп. 94.2.5 п. 94.2 ст. 94, відповідно до якого 

адміністративний арешт майна платника податків може бути застосовано, якщо 

з’ясовується, що відсутня реєстрація особи як платника податків в органі 

державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до 

ПК України, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або 

має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його 

приховування або передачі іншим особам [2]. У сучасній редакції ПК України, 

після пп. 16.1.13 п. 16.1 ст 16, пп. 20.1.11 п. 20.1 ст. 20, пп. 94.2.2 п. 94.2 ст. 94, 

пп. 94.2.5 п. 94.2 ст. 94 зазначається, що вищевказані норми визнано 

конституційними відповідно до Рішенням Конституційного Суду№ 13-рп/2012 від 

12.06.2012 [3]. О. Мінін, В. Оджиковський навіть зазначають з цього приводу, що 

КСУ навмисно «обходить стороною» податкову сферу попри чималу кількість 

проблемних питань та протиріч у податковому законодавстві [4]. 

27.02.2018 було прийнято рішення КСУ у справі за конституційним 

поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень абз. 13, 14 п. 32 розділу 1 Закону України «Про 

внесення змін до ПК України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи» та Верховного суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положення абз. 1 пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 

164 ПК України (справа щодо оподаткування пенсій і щомісячного довічного 

утримання» № 1-р/2018 [5].  

Сутність правової проблеми, винесеної на розгляд КСУ, полягала в 

наступному: до прийняття Закону України «Про запобігання фінансової 

катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 

01.04.2014 № 1166-VII [286], пенсія та щомісячне довічне утримання не 

оподатковувалися, але з прийняттям цього закону в ПК України було внесено п. 

164.2.19 в такій редакції: «суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану 

відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, 

отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно 

із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 

січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з 

іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають 

оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати [6]. Враховуючи, що 

відповідно до ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 

16.01.2014 № 719-VII розмір прожиткового мінімуму складав 949 грн [7], то під 

оподаткування підпадали перевищення суми пенсій або щомісячного довічного 

грошового утримання від 9490 грн.  

Законом України «Про внесення змін до ПК України та деяких 

законодавчих акт України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VII, 

який набрав чинності з 01.01.2015, пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПК України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-12#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-12#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-12#n52
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викладено у новій редакції, за якою до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включаються «суми пенсій 

(включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або 

щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з 

Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір 

перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), 

встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого 

перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі 

пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати» [8]. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

звільнення від оподаткування пенсій» від 02.06.2016 № 1411-VIII суму не 

оподаткування пенсій було знов збільшено до десяти розмірів прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність [9].  

Розглянувши подання, КСУ дійшов висновку, що не відповідає Конституції 

України (є неконституційним) положення абз. 1 пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПК 

України, яким передбачено, що до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій 

(включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або 

щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з 

Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір 

перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного 

податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних 

джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не 

оподатковуються в країні їх виплати [5].  

Після винесення цього рішення, абз.1 пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПК 

України було визнано неконституційним, про що зазначається у ПК України [3], і 

пенсії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) та 

щомісячне довічне грошове утримання, отримуване особою з Пенсійного фонду 

України чи бюджету згідно із законом у будь-якому розмірі було звільнено від 

оподаткування. Отже, рішення КСУ приймаються стосовно відповідності 

Конституції України норм ПК України і здійснюють безпосередній вплив на 

податкове регулювання, оскільки положення цих рішень змінюють чи відмінюють 

норми ПК України  

Крім цього, у рішенні № 1-р/2018 від 27.02.2018 КСУ дійшов інших 

важливих висновків, а саме:  

–діяльність правотворчих і правозастосовчих органів держави має 

здійснюватися за принципами справедливості, гуманізму, верховенства і прямої 

дії норм Коституції України, а повноваження – увстановлених Основним Законом 

України межах і відповідно до законів; 

– одним із елементів конституційного принципу верховенства права є 

принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних 

прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме 

лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, 

встановлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне 
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базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну 

поведінку від протиправної; 

– принцип правової визначеності вимагає від законодавця чіткості, 

зрозумілості, однозначності правових норм, їх передбачуваності 

(прогнозованості) для забезпечення стабільного правового становища людини [5].  

Отже, КСУ чітко визначив свою позицію щодо необхідності дотримання 

принципу правової визначеності. ПК України не містить принципу правової 

визначеності, але закріплює принцип стабільності податкового законодавства, 

який полягає і тому, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не 

можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного 

періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки; податки та збори, їх ставки, 

а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (пп. 

4.1.9 п. 4.1 ст. 4 ПК України) [5].  

Таким чином, КСУ у своєму рішенні виклав свою позицію стосовно 

порушення законодавцем принципу стабільності податкового законодавства, 

визнавши таке порушення неконституційним, що, з урахуванням того, що КСУ у 

своїх рішеннях систематично відстоює викладену раніше правову позицію, має 

важливе значення для системи податково-правового регулювання. Обумовлена 

позиція КСУ щодо неконституційності порушення принципу стабільності 

податкового законодавства може у майбутньому слугувати підставою для інших 

звернень до КСУ у випадках порушення законодавцем цього принципу. 

Враховуючи, що законодавець в Україні постійно порушує цей принцип (з 2014 

до 2018 року було прийнято близько 54 закони, якими вносилися зміни в ПК 

України, з яких 46 вносилися зміни до правового механізму того чи іншого 

податку, при цьому всі вони були прийняті з порушенням принципу стабільності 

податкового законодавства), то можна прогнозувати збільшення звернень до КСУ 

з цього приводу та посилення ролі рішень КСУ у податково-правовому 

регулюванні.  
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ПРАВА ЛЮДИНИ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ 

СПАДОК УКРАЇНИ 

 

Загальна декларація прав людини (далі – ЗДПЛ) [1] у п.2 ст. 27 закріпила 

положення, згідно якогокожна людина має право на захист її моральних і 

матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх 

праць, автором яких вона є. 

Положення ЗДПЛ стали універсальними у розбудові системи міжнародних 

стандартів прав людини. У 1966 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права, які разом із двома додатковими 

протоколами та ЗДПЛ наразі становлять Міжнародний білль про права людини. 

Окремо відзначимо цікавий історико-правовий факт. Відомо, що зазначені 

Міжнародні пакти, підписані від імені Української РСР в Нью-Йорку 20.03.1968 

р., ратифіковані Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII 

від 19.10.1973 р., що власне і вважається загальновизнаною датою набуття ними 

юридичної сили для України. Натомість, міжнародний документ «Статус 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 

1966 р.» (станом на 19 травня 2009 р.) [2], вважає датою ратифікації УРСР 

зазначеного пакту - 12.11.1973 р. Очевидно, остання дата пов’язана із зовнішніми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-18#n2
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постратифікаційними стадіями укладання міжнародного договору, а саме: 

обміном і депонуванням ратифікаційних грамот; промульгацією (опублікуванням) 

договору та реєстрацією договору в ООН. 

Ст. 15 останнього Пакту встановлено, що: 1) держави, які беруть участь у 

цьому Пакті, визнають право кожної людини на: а) участь у культурному житті; b) 

користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування; с) 

користування захистом моральних і матеріальних  інтересів, що виникають у 

зв'язку з будь-якими науковими, літературними чи художніми працями, автором 

яких вона є; 2) заходи, яких повинні вживати держави-учасниці цього Пакту для 

повного здійснення цього права, включають ті, які є необхідними для охорони, 

розвитку і поширення досягнень науки та культури; 3) держави, які беруть участь 

у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу, безумовно необхідну для 

наукових досліджень і творчої діяльності тощо [3]. 

Втім, якщо визначати місце ЗДПЛ та зазначеного Пакту в системі джерел 

міжнародного права, то їх приналежність до міжнародного права прав людини є 

очевидною. В той же час, ці міжнародні акти підтверджують і підкреслюють 

актуальність охорони й такого права людини як право на результат 

інтелектуальної діяльності - суб’єктивне цивільне право, виникнення, реалізація 

та припинення якого, в свою чергу, більш детально регулюються джерелами 

міжнародного права інтелектуальної власності. 

Останні мають власну систему, в якій, перш за все, слід виділити акти, що 

регулюють загальні засади правової охорони інтелектуальної власності, у тому 

числі, джерела міжнародного права промислової власності та міжнародного 

авторського права. 

У хронологічному порядку, відмітимо Паризьку конвенцію про охорону 

промислової власності від 20 березня 1883 р. (переглянута у Брюсселі 14 грудня 

1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 

червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., 

змінена 2 жовтня 1979 р.) [4], яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р. 

При цьому, слід зазначити, що набувши чинність для СРСР з 1 липня 1965 р., вона 

була обов'язковою для СРСР відносно всієї його території [5].Станом на 21 

вересня 2013 р. учасницями Паризької конвенції є 175 країн світу. 

Щодо загальноприйнятої дати набуття чинності для України Паризької 

конвенції слід відмітити її історико-правову малодослідженість. Справа в тім, що 

зазначена дата пов’язується із фактичним розпадом СРСР після підписання заяви 

про відставку його президента, проте юридично припинення існування СРСР, а 

відтак і незалежність України, було остаточно оформлено 26 грудня 1991 р. в 

результаті прийняття Декларації в зв'язку зі створенням СНД № 142-Н [6], якою 

було проголошена констатація, щозі створенням СНД Союз РСР, як держава і 

суб'єкт міжнародного права, припиняє своє існування, а також звернення до голів 

Незалежних Держав з пропозицією розглянути питання про ратифікацію, 

виконання та денонсацію міжнародних договорів, укладених Союзом РСР до 

утворення СНД. 

Зазначеним актом була завершена ланка нормативно-правових актів, що 

забезпечували процес набуття Україною незалежності та оформлення її нового 

статусу, як суб’єкту міжнародного права, а саме: 1) Декларація про державний 

суверенітет України (16.07.1990 р.) [7]; 2) Акт проголошення незалежності 
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України (24.08.1991 р.) [8]; 3) Закон про правонаступництво України (12.09.1991 

р.)[9]; 4) Всеукраїнський референдум (01.12.1991 р.)[10]; 5) ратифікація Угоди 

про створення СНД (10.12.1991 р.) [11]; 6) Алма-Атинська декларація (21.12.1991 

р.) [12]. 

Одночасно з Паризькою конвенцією набули чинності для України й Договір 

про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р. (переглянутий 2 жовтня 1979 р., 3 

лютого 1984 р.), який був чинний для СРСР з 29 березня 1978 р. [13], а також 

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. 

(переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 

6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 червня 1957 р., у 

Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.)яка була чинною для СРСР 

з 1 липня 1976 р. [14]. 

Серед інших джерел, що дісталися Україні у спадок, відмітимо Всесвітню 

конвенцію про авторське право 1952 р. [15] та Конвенцію про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. Хоча і вважається, що 

участь України у першій Конвенції, згідно постанови Верховної Ради України 

«Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року» 

розпочалася з 23.12.1993 р., а набула чинності з 17.01.1994 р., проте слід 

враховувати, що дія цієї Конвенції поширювалась і на Україну, оскільки колишній 

СРСР приєднався до неї ще 27.05.1973 р. 

Друга Конвенція, як Міжнародний документ Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) від 14.07.1967 р., була ратифікована19.09.1968 

р., а набрала чинність для України 26.04.1970 р. З цієї ж дати наша країна 

вважається членом ВОІВ. 
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ПРОКУРАТУРА НА ЗАХИСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Загальновідомо, що Конституція України містить у собі сенс Загальної 

декларації прав людини, 70-річний ювілей якої відмічається 10 грудня 2018 року. 

Якщо Загальна декларація прав людини спрямована на юридичне закріплення 

природних прав людини в державах якими вона визнана, то Конституція України 

при наявності позитивних аспектів не завжди гарантує їх реалізацію. Нажаль, 

Прокуратура України знизила свій потенціал щодо конституційно-правового 

захисту досліджуваних прав, якщо здійснити правовий аналіз Закону «Про 

Прокуратуру» 1991 року та сучасного Закону «Про Прокуратуру» 2015 року, які 

становлять єдину систему, правового порядку, то сучасний Закон «Про 

Прокуратуру» за своїм змістом звузив сферу захисту прав, свобод та інтересів 

громадян, що на наш погляд є неприпустимим. Прокуратура здійснює визначені 

статтею 1311 Конституції України функції з метою захисту прав і свобод людини, 
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загальних інтересів суспільства та держави. Вважаємо, що Закон що встановлює 

повноваження прокурора є не стабільним щодо регуляції діяльності захисту прав і 

свобод людини. Тому на сьогоднішній день надзвичайно актуальною залишається 

тема сутності і ролі прокурорського нагляду з охорони та захисту прав і свобод 

людини. 

Мета дослідження:визначити зміст, сутність та роль прокурорського 

нагляду щодо забезпечення інтересів та прав людини через призму Загальної 

декларації прав людини. 

Предмет дослідження: прокурорський нагляд за системою забезпечення 

прав громадян. 

Методологічна основа роботиґрунтується на результатах теоретичних 

досліджень та надбань галузевих та інших юридичних наук, що висвітлені у 

працях провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців-правників: Т.О. Васильєвої, 

О.О. Грабовської, О.В. Єрмакова, О.Б. Качанової, О.С. Панкратова, А.Б. 

Романюка, Н.В. Шостя та інших. 

Виклад основного матеріалу.В Україні створено системи контролюючих, 

правоохоронних та судових органів, і якість їх правозастосовної та 

правоохоронної діяльності не завжди відповідають потребам, які гарантують 

захист прав, свобод, та інтересів людини і громадянина. Діяльність Генеральної 

прокуратури України щодо забезпечення прав та свобод людини ґрунтується на 

засадах, визначених статтею 3 Закону України «Про прокуратуру»: верховенства 

права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і 

безпеки найвищою соціальною цінністю; законності, справедливості, 

неупередженості та об’єктивності; презумпції невинуватості; незалежності 

прокурорів; політичної нейтральності; недопустимості незаконного втручання в 

діяльність органів влади,  прозорості діяльності, а також формування негативного 

ставлення до корупції, невідворотності покарання за корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення[1]. 

У відповідності до принципів верховенства права, справедливого судового 

розгляду,обов’язкового реагування на будь які порушення закону, поновлення 

порушених прав рівності у захисті прав та інтересів усіх суб’єктів та інших 

основоположних принципів демократичного суспільства, прокуратура зобов’язана 

забезпечувати усіх людей у межах юрисдикції держави правами людини, які 

закріплено у Загальній Декларації прав людини(ЗДПЛ)[2] та Конституції 

України(КУ)[3]. 

Вважаємо, що необхідним постає розширення функцій прокуратури, тобто 

закріплення в Конституції України функції нагляду за додержанням природних 

прав і свобод людини які витікають із суспільно небезпечних посягань та 

відповідних досудових і судових проваджень а також на стадії їх профілактики із 

застосуванням дозволених законом та потенційних засобів виявлення названих 

небезпечностей.Звернення громадян до органів держави з питань забезпечення 

законності закріплюється у ст. 40 КУ, яка зазначає що усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк[3]. 

У зв’язку з чим, прокурор повинен неупереджено, ефективно і точно 

здійснювати керівні заходи з профілактики й протидії злочинності здійснюючи 
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захист основоположних прав і свобод людини, а крім цього забезпечувати 

принцип рівності сторін перед законом дотримуючись основоположних 

стандартів що визначені в Законі України «Про прокуратуру»[1] та «Загальною 

декларацією прав людини»[2]. 

Основні завдання прокурорського нагляду – забезпечити верховенство 

національного законодавства – Конституції України та міжнародного 

законодавства – Загальної декларації прав людини, правовий захист прав 

громадян. Своєчасне виявлення і припинення порушень законів позитивно 

впливає на зміцнення законності й тому обґрунтовано визнається ефективним 

засобом попередження злочинів [4, c 156-158]. 

Використовуючи повноваження, прокурор прагне досягти неухильного 

додержання прав і свобод громадян органами державної влади, місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також своєчасного 

скасування незаконних актів, припинення їх діяльності та притягнення у 

встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці 

порушення [4, c. 154-157]. 

Гарантією здійснення та захисту Конституційних прав, свобод й інтересів 

людини та громадянина є право громадян на звернення, це є найважливішим 

явищем в соціальному аспекті. Низка міжнародних документів таких як, Загальна 

декларація прав людини[2], Декларація про право та обов'язок окремих осіб, груп 

і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та 

основні свободи[5], Європейська конвенція про захист прав людини та основних 

свобод визначають право громадян на звернення[6]. 

Прокурор повинен здійснювати нагляд за виконанням законів про порядок 

розгляду звернень громадян, таким чином він буде забезпечувати реалізацію 

конституційних прав громадянина на звернення, притягнення винних до 

відповідальності та відновлення порушених прав громадян. Це право закріплене в 

ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладено такі функції: 

 підтримання державного обвинувачення в суді; 

 представництво інтересів громадянина і держави в суді у перед-

бачених законом випадках; 

 нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

 нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян[3]. 

У більшості країн Західної Європи і США діяльність прокурора із 

забезпечення ефективної реалізації прав та свобод людини здійснюється у 

кримінально-правовій сфері, а саме: підтримання державного обвинувачення, 

виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень, надання 

консультацій органам державної влади, діяльність яких також спрямована на 

захист людини від неправомірних посягань; участь у розробці заходів для 

відповідної виховної роботи. У країнах СНД досить впливовим залишається 

вказаний напрям діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод людини 

поза межами кримінального провадження.[7]. 

Висновок. Отже,на сьогоднішній день є велика кількість міжнародних та 

національних нормативно-правових актів котрі регулюють діяльність прокурора 
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щодо захисту прав і свобод людини. Прокурор повинен захищати права людини а 

крім цього забезпечувати принцип рівності сторін перед законом дотримуючись 

основоположних стандартів що визначені в Законі України «Про прокуратуру» та 

«Загальною декларацією прав людини». Наділення прокурора повноваженням 

щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини є цілком виправданим, адже 

на теперішній час цілком поширеним є порушення інтересів, прав та свобод 

людини та громадян 
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ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 

В процесі еволюціїгромадянського суспільства та розвитку конституційного 

права важливого значення набуває історичне  дослідження проблематики 

Загальної декларації прав людини для формування та  розвитку конституційно-

правового потенціалу та відображення її змісту у нових конституційних формах 

прояву, що вдосконалює структуру громадянського суспільства та 

конституційного ладу, які, певним чином, забезпечують функціонування 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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демократичних сил правової держави України, що на наш погляд, реально 

актуалізує тему у пошуках вченими нових форм та методів розвитку окреслених 

сил за конституційним ладом та громадянським суспільством.   

Природно, святкування 70-річчя такого історичного документу як, Загальна 

декларація прав людини пов’язана з перспективами сучасного розвитку 

Конституції України та її юридичного потенціалу у вигляді  параметрів - 

просторово часових меж, конституційних суб’єктно об’єктних відносин, як 

предмету конституційно правового регулювання в МПР, єдність і узгодженість 

яких визначають перспективи розвитку таких правових явищ, як громадянське 

суспільство, держава, а також форми їх корисної (юридичної) взаємодії. Таким 

чином, нами схарактеризоване мета, завдання та перспективний зміст цієї 

доповіді. 

Отже, параметральні просторово-часові межі та суб’єктно-об’єктна 

конституційно-правова взаємодія з новаціями інтегруючих форм має важливе 

практичне значення для вдосконалення історично-складеного інституту прав 

людини в Україні та продовження реформи конституційного законодавства в 

державі, яке запозичує все краще з об’єктивно існуючих міжнародних та 

європейських стандартів, а також національних конституційних форм державного 

та правового творення, як інструментів функціонування сучасного 

громадянського суспільства серед багатьох громадських утворень європейських 

та інших держав, що складають відповідні союзи  переходу від доіндустріальних, 

індустріальних та постіндустріальних їх державних форм. 

Втім, конституційно-правовий потенціал, на наш погляд, представляє собою 

не тільки вдосконалені державно-правові та громадянські інституції, які за 

формами об’єктивного сучасного розвитку, нового рівня взаємодії, забезпечують 

конституційну визначеність перспектив їх становлення та функціонування. У 

тому аспекті й полягає актуальність цієї теми, яка ґрунтується на наукових працях 

провідних фахівців правників. До них відносимо: Г.В. Іваненка, О.В. Прієшкіна, 

А.А. Стрижака, Б.О. Прокопенка, В.М. Сущенка, М.О. Єльникова, В.С. Чорнія та 

багатьох інших. 

Вважаємо, що об’єктом нашої роботи є конституційно-правові відносини, 

які природно сформовані на змісті  Загальної декларації  прав людини та 

складають фундаментальну основу Конституції України, її конституційно-правого 

потенціалу. У зв’язку з цим, предметом дослідження є сенс та зміст 

конституційно-правового потенціалу та його можливого удосконалення через 

положення Загальної декларації прав людини.  

Гіпотетично, пізнання конституційно-правового потенціалу Основного 

закону України на засадах Загальної декларації прав людини сприятиме 

розумінню розвитку державно-правових і громадських форм, з інтегруючою 

силою  їх параметральної взаємодії. Звідси, мета цієї роботи полягає у з’ясуванні 

конституційно-правового потенціалу Основного закону України в контексті 

змісту Загальної декларації прав людини. 

Для цього пізнання використано деякі провідні методи наукового 

дослідження, до яких віднесемо юридичний аналіз досліджуваних правових явищ 

та їх структурно-функціонального потенціалу. За історично-правовим методом 

розглянуто корисність положень Загальної декларації прав людини, за 

прогностичним методом висунуто деякі міркування з приводу параметрального 
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змісту конституційно-правого потенціалу та його перспектив для українського 

законодавства. 

Основою функціонування демократичної держави є реалізація прав людини, 

але деклараційне їх закріплення та природне визнання, не гарантує належну 

реалізацію цих прав, їх захист і забезпечення. Тому, міжнародне співтовариство 

на універсальному рівні приділяє достатню увагу реалізації положень Загальної 

декларації прав людини, яка прийнята ООН 10 грудня 1948 року [1]. Позитивне 

те, що щорічно 10 грудня відзначається як Міжнародний день прав людини та 

результати запровадження змісту Загальної декларації у правове життя держав та 

їх громадян. 

Прийняття 28 червня 1996 року Конституції України стало новим важливим 

кроком на шляху розвитку прав людини в незалежній Україні [2]. Зміст головних 

міжнародних документів про права людини визначив зміст другого розділу 

Конституції України, забезпечивши тим самим його демократичне наповнення 

природністю означених прав. Чинна Конституція України імплементацією 

увібрала всі основні положення міжнародно-правових актів із прав людини, 

насамперед,  Загальної декларації прав людини. 

У контексті реалізації положень Загальної декларації прав людини важливе 

значення має універсальний періодичний огляд (УПО) – це найбільший світовий 

моніторинговий механізм щодо дотримання прав людини, у межах якого кожна 

країна-член ООН мусить звітувати, як вона дотримується прав і свобод, людини, 

та отримувати критичну оцінку свого звіту. Це нова система моніторингу прав 

людини Ради ООН із прав людини. 

Україна була однією із перших країн, які пройшли процедуру УПО в 2008 

році. УПО може використовуватись із метою висвітлення недоліків у захисті прав 

людини в Україні. Також УПО може використовуватись для підвищення рівня 

інформованості про міжнародні стандарти прав людини в Україні. Таким чином 

проходження країною УПО позитивно впливатиме на конституційно правовий 

потенціал України.[3] 

В такому разі необхідним постає аналіз міжнародного та національного 

законодавства щодо інтересів, прав та свобод людини та громадянина. 

Аналізуючи статті ЗДПЛ та Конституції України ми визначили   спільні та 

відмінні риси і  деякі прогалини в Конституції України. ЗДПЛ є міжнародним 

документом, а для провідних країн є офіційною програмною заявою, в свою чергу 

Конституція являється конкретним документом з нормами прямої дії. Норми 

ЗДПЛ майже повністю відображені в КУ, це створило умови для розвитку 

демократичної держави. 

Розглядаючи проблему недосконалості положень КУ, в порівнянні з ЗДПЛ 

можна зазначити: 

1. Відповідно до ст.4 ЗДПЛ «Ніхто не повинен утримуватися в рабстві або 

підневільному стані; рабство й работоргівля забороняються в усіх формах», а в 

ст.43 КУ зазначається, що «використання примусової праці забороняється». Через 

те, що в Основному законі відсутні поняття «усіх форм рабства» доцільно 

кодифікацію  ст. 43 шляхом її доповнення. Це буде перспективою демократичних 

процесів в Україні. Питання прав людини є найважливішою проблемою 

внутрішньодержавного та зовнішнього правового розвитку.  
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2. У ст. 6 ЗДПЛ зазначено: «Кожна людина, де б вона не перебувала, має 

право на визнання її правосуб'єктності», це також закріплено в розділі II 

Конституції України, проте в іншій формі, де не передбачено шляхи 

впровадження положення «де б вона не перебувала», та не передбачено заходи, 

які б контролювали дотримання положення у відповідних підзаконних актах та 

законах. 

3. При аналізі п.1 ст.27 ЗДПЛ  «Кожна людина має право вільно брати 

участь у культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати 

участь у науковому прогресі та користуватися його благами», а у  статті 54 

Конституції «громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової 

та технічної творчості». В цьому випадку  в порівнянні п.1 ст.27 ЗДПЛ та ст.54 

КУ поняття «культура», що зазначено в статті ЗДПЛ є більш ширшим та 

всеохоплюючим, ніж поняття «літературної, художньої, наукової та технічної 

творчості». 

Аналізуючи вище сказане можна зазначити що ЗДПЛ та Конституція 

України несуттєво відрізняються в деяких положеннях, і доцільним буде 

впровадження деяких понять, що забезпечить надійний захист прав та свобод 

громадян державою. Тому відсутність конструктивного змісту правових норм так 

чи інакше призводитиме і призводить до порушення прав і свобод людини. 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане можна дійти висновку, що нині 

реальний захист прав людини належить до однієї з найгостріших проблем 

української дійсності в цілому. Основоположним актом міжнародного права у 

сфері інтересів, прав та свобод людини, а також невід’ємною частиною 

національного законодавства є Загальна декларація прав людини ООН. Вона 

відіграє важливу роль у перспективі розвитку конституційно-правового 

потенціалу України. 

 

Список використаних джерел 

1. Всеобщая декларация прав человека [Електронный ресурс] // 

Генеральная асамблея. – 1948. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

2. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

3. Алмаші І.М. Загальна декларація прав людини ООН як джерело 

конституційного права України  // Конституційно-правові академічні студії. - 

2015. - Вип. 2. - С. 12-25. 

 

  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674600


84 

Є.А. Клейно, 
    студент 4-го курсу, факультету соціології і права 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

Науковий керівник: 

В.В. Іщенко, 

викладач кафедри публічного права 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

ПРАВО НА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ 

РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ЮРИДИЧНА ФІКЦІЯ 

 

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на 

підприємницьку діяльність, що незаборонена законом[1]. Ст. 42 Господарського 

кодексу України встановлює, що підприємницькою діяльністю є самостійна, 

ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктом господарювання з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку[2]. Умовами здійснення 

підприємницькою діяльністю згідно із ст.50 ЦКУ є повна цивільна дієздатність та 

державна реєстрація[3]. 

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що законодавство 

України гарантує кожному право на зайняття підприємницькою діяльністю. 

Метою Закону України "Про державно-приватне партнерство", прийнятого 

ще в 2010 році, було забезпечення організаційно-правової взаємодії державних 

партнерівз приватними[4].Державно-приватне партнерство (ДПП) теоретично 

мало б стати не тільки ефективним і перспективним інструментом розвитку 

економіки держави, але і способом залучення коштів і реалізації як державних, 

так і приватних проектів. У багатьох країнах світу такий підхід виявився 

ефективним [5]. Однак проаналізувавши законодавство України в сфері ДПП, 

можна виділити наступні труднощі з якими стикаються підприємці реалізуючи 

своє право на зайняття підприємницькою діяльністю:  

–дуже складна; 

– багатоетапна; 

– забюрократизована процедура – яка полягає в отриманні величезної 

кількості погоджувальнихдокументів. 

Приватні партнери стикаються з опором і відсутністю підтримки з боку 

партнера- держави; законодавство не погоджує між собою різні правові 

механізми: ДПП і концесію, концесію і оренду землі, оренду землі та договори 

про спільну діяльність і т. п. Такі неузгодженості породжують необхідність 

подвійної реєстрації договорів, дублювання адміністративних процедур, 

дублювання змісту угод, які разом створюють систему ДПП, дублювання функцій 

державних органів; відсутні гарантії виконання фінансових зобов'язань по 

проектам ДПП на весь термін їх реалізації з боку держави, декларативні 

положення законодавства щодо державної підтримки приватного партнера; 

недосконалість законодавчого механізму захисту приватним партнером своїх 
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порушених прав, що стосується права вимоги від держави виконання зобов'язань і 

компенсації понесених витрат у зв'язку з невиконанням зобов'язань. Всі ці 

проблеми в комплексі впливають на реалізацію ДПП в Україні, однак, найбільше 

ефективності реалізації ДПП в Україні заважає відсутність реальних державних 

гарантій (надання яких прямо передбачено законом) приватному партнеру для 

реалізації проекту, а також недосконалий механізм захисту своїх прав приватним 

партнером. 

Таким чином, ДПП має цілий ряд недоліків, що виключає повноцінну його 

реалізацію в Україні, однак варто докласти зусиль для їх усунення як на 

законодавчому, так і на практичному рівні. ДПП в Україні повинні стати 

ефективним інструментом розвитку економіки держави, створення партнерських 

структур, що сприятиме розвитку не тільки соціальної сфери, а й держави в 

цілому. Якісний розвиток ДПП в Україні можливе за умови чіткого законодавчого 

визначення правових, економічних та організаційних засад функціонування ДПП. 

Для цього необхідно: 

– удосконалити нормативно-правову базу з регулювання ДПП;  

– забезпечити державну підтримку та гарантії держави партнерам з 

приватного сектора; 

– спростити адміністративні процедури, спрямовані на реалізацію ДПП; 

– забезпечити реальний механізм виконання судових рішень. 
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АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИМОГ ЩОДО МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Захист прав споживачів  – це складова частина захисту прав людини. 

Виходячи з принципу, закріпленого в ст. 3 Конституції України про те, що 

людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека визнані в 

Україні найвищою соціальною цінністю, права споживачів належать до 

найголовніших соціальних прав громадян, захист яких покладено на державу. Ці 

принципи конкретизовано в положеннях ст. 4 Закону України «Про захист прав 

споживачів», згідно з якою, споживачі під час придбання, замовлення або 

використання продукції, яка реалізовується на території України, для задоволення 

своїх особистих потреб мають право на: 

1) державний захист своїх прав; 

2) належну якість продукції та обслуговування; 

3) безпеку продукції; 

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, 

її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 

5) відшкодування шкоди, завданою дефектною чи фальсифікованою 

продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей 

продукцією у випадках, передбачених законодавством; 

6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за 

захистом порушених прав; 

7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). 

Цей перелік не є вичерпним, оскільки згідно п. 2 ст. 4 «Інші права 

споживачів, що витікають з основних задекларованих прав встановлені в низці 
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статей Закону України «Про захист прав споживачів», а також у постановах 

Кабінету Міністрів України, правилах і переліках, затверджених відповідними 

постановами, а також у наказах міністерств і відомств». 

Захист прав споживачів у сфері безпечності та якості продуктів, 

інформування про їх властивості, у тому числі маркування, здійснює центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та 

якості продукції. 

У статті 6 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено право 

споживача на  належну якість продукції, зокрема у розділі 3 зазначено, що вимоги 

до продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також 

навколишнього природного середовища встановлюються нормативно - правовими 

актами, в тому числі технічними регламентами. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 

року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи 

виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», зокрема у сфері 

діяльності з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки (у 

тому числі піротехнічні вироби; технічні засоби охоронного призначення; 

спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони; мисливська і 

спортивна зброя; холодна зброя; конструктивно схожі із зброєю вироби для 

розваг і відпочинку). 

Відділ сертифікації є виконавчим підрозділом Органу з оцінки відповідності 

продукції Державного наукового-дослідного інституту Міністерства внутрішніх 

справ України (ООВ ДНДІ МВС України) вимогам Технічного регламенту 

піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.08.2011 № 839, призначений наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 23.03.2012 № 385. 

ООВ ДНДІ МВС України, також здійснює оцінку відповідності продукції, 

яка визначена сферою діяльності, щодо якої МВС України здійснює функції 

технічного регулювання, відповідно до постанови КМ  України від 16 грудня 

2015 року № 1057. 

Продукція, яка вводиться в обіг на ринку України повинна бути безпечною, 

особливо, якщо продукція відноситься до категорії небезпечних і на неї 

розповсюджується дія технічного регламенту.  

Оцінювання маркування продукції нормативним документам, є однією з 

обов’язкових вимог безпеки, що проводить ООВ ДНДІ МВС України. 

Національні вимоги до маркування продукції в сфері діяльності, в якій МВС 

здійснює функції технічного регулювання. 

1. Перелік вимог до маркування піротехнічних виробів відповідно до 

Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839 містити: 

– найменування та адреса виробника піротехнічного виробу або у разі, коли 

виробник не зареєстрований на території України, також найменування та адреса 

уповноваженого ним представника резидентаУкраїни;  

– найменування та тип піротехнічного виробу; 

 – вікові обмеження,  визначені  у  пункті  10  цього Технічного регламенту; 

– клас піротехнічного виробу;  
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– інструкція щодо  використання  та  зберігання  піротехнічного  

виробу;  

– місяць та рік виготовлення піротехнічного виробу;  

– строк зберігання піротехнічного виробу; 

– радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу; 

– вага піротехнічної суміші та/або вибухової речовини. 

Маркування феєрверків (феєрверочних виробів) і сценічних піротехнічних 

виробів додатково містить такі відомості:  

для феєрверків (феєрверочних виробів) класу 1 і сценічних піротехнічних 

виробів класу Т1 – радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу та у разі 

потреби попередження щодо використання виключно на відкритому просторі; 

для феєрверків (феєрверочних  виробів) класів 2 і 3 – радіус небезпечної 

зони дії піротехнічного виробу та попередження щодо використання виключно на 

відкритому просторі;  

для феєрверків (феєрверочних виробів) класу 4 і сценічних піротехнічних 

виробів класу Т2 – радіус небезпечної зони дії піротехнічного виробу та 

попередження щодо використання виключно особами із спеціальною 

підготовкою. 

Якщо на феєрверку (феєрверочному виробі) і сценічному піротехнічному 

виробі недостатньо місця для нанесення маркування, маркування наноситься на 

найменшій одиниці паковання такого виробу.  

Маркування піротехнічних виробів, призначених для транспортних засобів, 

повинно містити такі відомості:  

– найменування виробника піротехнічного виробу або уповноваженого ним 

представника - резидента України; 

– найменування та тип піротехнічного виробу; 

– клас піротехнічного виробу; 

– строк зберігання піротехнічного виробу; 

– інструкція щодо безпечного використання та зберігання піротехнічного 

виробу; 

– місяць та рік виготовлення піротехнічного виробу. 

Якщо на піротехнічному виробі, призначеному для транспортних засобів, 

недостатньо місця для нанесення маркування, маркування наноситься на його 

паковання.  

2. Перелік вимог до маркування спортивних та мисливських патронів для 

гладкоствольної зброї відповідно до ДСТУ 7112:2009 «Зброя спортивна та 

мисливська. Патрони спортивні 12-го калібру та мисливські 12-го, 16-го, 20-го, 

24-го, 28-го, 32-го, .410-го калібрів. Загальні технічні умови». 

Маркування патронів має містити: 

– калібр патрона; 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– номер дробу, діаметр картечі або вид кулі; 

– довжину гільзи (для деяких калібрів); 

– відповідний напис для позначення патронів з підвищеним тиском; 

– відповідний напис для позначення патронів зі сталевим дробом; 

– відповідний напис для повторно споряджених патронів. 
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3. Перелік вимог до маркування спортивних та мисливських патронів для 

нарізної зброї відповідно до ДСТУ 7713:2015 «Зброя спортивна та мисливська. 

Патрони для нарізної зброї. Типи та основні розміри. Загальні технічні вимоги». 

Маркування патронів має містити: 

– калібр патрона; 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника. 

4. Перелік вимог до маркування нарізної мисливської та спортивної 

вогнепальної зброї відповідно до ДСТУ 7717:2015 «Зброя спортивна та 

мисливська. Зброя нарізна. Загальні технічні вимоги». 

Маркування нарізної зброї має містити: 

– знак для товарів і послуг підприємства-виробника; 

– назву моделі зброї; 

– заводський номер зброї; 

– позначення калібру; 

– напис «Вироблено в Україні» (для зброї, виробленої в Україні); 

– національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності 

сертифіката відповідності (для зброї, виробленої в Україні). 

5. Перелік вимог до маркування мисливських та спортивних 

гладкоствольних рушниць відповідно до ДСТУ 7718:2015 «Зброя спортивна та 

мисливська. Рушниці гладкоствольні. Загальні технічні вимоги». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– модель зброї; 

– заводський номер зброї; 

– калібр використовуваного патрона; 

– довжину патронника; 

– діаметр каналу стволу на відстані (250 ± 30) мм від казенного зрізу з 

точністю до 0,1 мм; 

– значення припустимого максимального тиску експлуатаційних патронів, 

якими дозволена стрільба з цих рушниць; 

– напис «Вироблено в Україні» (для зброї, виробленої в Україні). 

6. Перелік вимог до маркування патронів несмертельної (травматичної) дії 

відповідно до СОУ 78-41-016:2013 «Патрони несмертельної дії. Загальні технічні 

вимоги». 

Маркування патронів має містити: 

– назву моделі патрона; 

– позначення калібру патрона. 

7. Перелік вимог до маркування короткоствольних пристроїв несмертельної 

дії (пістолетів, револьверів) відповідно до СОУ 78-19-001:2007 «Пістолети, 

револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії. Загальні технічні 

умови». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– модель зброї; 

– заводський номер зброї; 

– калібр використовуваного патрона; 

– національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності 
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сертифіката відповідності (для зброї, виробленої в Україні); 

– напис «Вироблено в Україні» (для зброї, виробленої в Україні). 

8. Перелік вимог до маркування пневматичної зброї відповідно до СОУ 78-

19-013:2011 «Зброя пневматична, конструктивно схожі з нею вироби та кулі для 

них. Загальні технічні вимоги». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– модель зброї; 

– заводський номер зброї; 

– калібр використовуваного патрона; 

– напис «Вироблено в Україні» (для зброї, виробленої в Україні). 

9. Перелік вимог до маркування протиударних шоломів відповідно до СОУ 

78-41-014:2004 «Шоломи протиударні. Загальні технічні умови». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– умовне позначення шолома та розмір; 

– номер партії та номер виробу в партії; 

– дата випуску. 

10. Перелік вимог до маркування шоломів для захисту від куль відповідно 

до ГСТУ 78-41-004–97 «Шоломи протиударні. Загальні технічні умови». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– умовне позначення шолома, клас захисту та розмір; 

– номер партії та номер виробу в партії; 

– дата випуску. 

11. Перелік вимог до маркування засобів самозахисту в аерозольному 

пакованні відповідно до ГСТУ 78-41-001–97 «Засоби самозахисту в аерозольному 

упакуванні та механічні розпилювачі». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– модель; 

– позначення нормативного документа; 

– назву складу діючої речовини; 

– значення маси чи об’єму діючої речовини; 

– значення мінімальної дальності застосування; 

– діапазон робочих температур; 

– дату закінчення строку зберігання; 

– рекомендації щодо застосування. 

12. Перелік вимог до маркування протиударних щитів відповідно до 

СОУ 78-41-015:2004 «Щити захисні протиударні. Загальні технічні умови». 

Маркування має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– умовне позначення виробу; 

– номер партії та номер виробу в партії; 

– дата випуску. 

Затвердження, реєстрація чи сертифікація маркування не вимагається. 
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Усі зазначені вимоги обов’язкові. Невиконання їх може призвести до 

виникнення ризику здоров’ю та життю користувачів. 

Для мисливської та спортивної нарізної зброї та короткоствольних 

пристроїв несмертельної дії з 01.01.2018 вимогу «Національний знак 

відповідності згідно з ДСТУ 2296 за наявності сертифіката відповідності (для 

зброї, виробленої в Україні)» можна не застосовувати у зв’язку з відміною 

обов’язкової сертифікації відповідно до підпункту 22 пункту 3 розділу Х Закону 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». 
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ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю Організацією Об’єднаних 

Націй (далі – ООН) було прийнято Загальну декларацію прав людини, як 

міжнародний документ, в якому закріплено широке коло основних прав і свобод 

людини, зокрема право на охорону здоров’я. Вона стала базою для створення 

переліку невід’ємних прав людини, багато її положень закріплено в міжнародних 

договорах та національному законодавстві держав, а її норми вважаються 

загальними й незаперечними. 

Загальна декларація прав людини є обов’язковою для виконання Україною 

як державою-членом ООН. Окремі її положення закріплено в нормативно-

правових актах України. Так, ст. 25 (щодо права на медичний огляд і соціальне 

обслуговування) і ст. 2 (щодо заборони обмеження надання медичної допомоги) 

Загальної декларації прав людини імплементовані в Конституцію України (ст. 3, 

24, 27, 49) та Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я». 

У ст. 49 Конституції України зазначено, що кожен має право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Крім того, охорона здоров’я 

забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
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медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови 

для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування [1]. 

Зважаючи на це положення право на охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування в національному законодавстві розмежовуються. 

Зауважимо, що в науці питання співвідношення цих понять є дискусійним. Не 

існує єдності у визначенні їх змісту та елементів й у міжнародних стандартах. 

Так, у ст. 25 Загальної декларації прав людини зазначено, що кожна людина має 

право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

необхідне соціальне обслуговування, 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 [2]. 

Аналізуючи положення вказаної статті, В.С. Віткова зазначає, що право 

кожної людини на охорону здоров’я включає право на достатній життєвий рівень 

та соціальне забезпечення, медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої 

та її сім’ї [3, с. 114]. 

Однак вбачається, що цим положенням закріплено право на медичну 

допомогу шляхом гарантування медичного догляду та соціального 

обслуговування, яке є необхідним для підтримання здоров’я, та право на медичне 

страхування, гарантією якого є забезпечення в разі хвороби. Вказані права 

закріплені в цьому документі як структурні елементи права на достатній життєвий 

рівень. Зі свого боку Загальна декларація прав людини хоч і не містить 

спеціальної норми, що розкриває зміст права на охорону здоров’я, однак 

відображає його в інших статтях. Так, ст. 3 Загальної декларації прав людини 

проголошує, що кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту 

недоторканність, а отже й право на охорону здоров’я для збереження життя 

людини та заборону проведення примусових медичних дослідів над нею. Крім 

того, ст. 5 Загальної декларації прав людини забороняє застосування тортур або 

жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує людську гідність поводження і 

покарання [2]. 

Для контролю за дотриманням права людини на охорону здоров’я існують 

механізми, передбачені ООН. Один з них – запровадження посади Спеціального 

доповідача з питання про право кожної людини на найвищий досяжний рівень 

фізичного і психічного здоров’я. Це незалежний експерт, що не є співробітником 

ООН, і не представляє жодну з країн, висловлюючи лише свою самостійну думку. 

Спеціальний доповідач досліджує ситуацію, яка склалась щодо забезпечення 

права на охорону здоров’я у певній країні або галузі [4, с. 157]. 

Наступним кроком до впровадження міжнародних стандартів прав людини 

(включно з правом на охорону здоров’я) після Загальної декларації прав людини 

стало прийняття Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права 

16 грудня 1966 року. Визначальною для галузі охорони здоров’я в цьому 

документі є ст. 12, де вказано, що держави-учасниці Пакту визнають право кожної 

людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я [5]. У 

документі також зазначається, що держави покладають на себе обов’язок вжиття 

заходів для повного здійснення цього права, а саме таких, які необхідні для: 

забезпечення скорочення мертвонароджуваності та дитячої смертності і здорового 
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розвитку дитини; поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і 

гігієни праці в промисловості; медичний догляд у разі хвороби; запобігання і 

лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з 

ними; створення умов, які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний 

догляд у разі хвороби. Ці заходи, безумовно, є актуальними впродовж багатьох 

років як для України, так і для більшості сучасних країн. Пакт є міжнародним 

договором і має обов’язкову силу для України, оскільки його ратифіковано 

Указом Президії ВР СРСР 18 вересня 1973 року. Окремі положення 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права впроваджено у 

Конституцію України [4, с. 158]. 

Зауважимо, що на сучасному етапі розвитку України одним із пріоритетних 

завдань є вирішення питання реформування медичної галузі. В цьому аспекті 

варто звернути увагу на ч. 3 ст. 49 Конституції України, відповідно до якої у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 

безоплатно, існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Однак 

практичне застосування цього положення ускладнене. Як зазначає 

В. Ю. Стеценко, сьогодні мережа закладів охорони здоров’я активно 

розширюється за рахунок створення приватних закладів охорони здоров’я, що 

потребує якісних та кількісних змін державних та комунальних закладів. Разом з 

тим, населення України стрімко скорочується, тому актуальність вказаної норми 

викликає сумнів [6, с. 268]. Крім того, Загальна декларація прав людини не 

містить положень, що встановлюють цей обов’язок. 

За роки незалежності в Україні фактично припинили функціонування 

десятки державних та комунальних медико-санітарних закладів: 

багатопрофільних дільничних та районних лікарень, спеціалізованих диспансерів, 

реабілітаційних, оздоровчих закладів, сотні лікарських амбулаторій, скорочено 

десятки тисяч ліжок у багатопрофільних лікарнях. Достовірна інформація про 

реальні обсяги цього процесу приховується. Скорочення мережі медичних 

закладів та кількості стаціонарних ліжок Уряд та Міністерство охорони здоров’я 

аргументують тим, що в Україні існує надлишок лікарень, а в українських 

лікарнях – надлишкова кількість лікарняних ліжок [7, с. 4]. Тому для усунення 

цих проблем та запровадження реформ, необхідно вдосконалити положення 

окремих норм Конституції України. 

Отже, першим міжнародним документом, що закріпив низку 

основоположних прав людини стала Загальна декларація прав людини 

(1948 року), в якій право на медичну допомогу та право на медичне страхування, 

розглядаються як структурні елементи права на достатній життєвий рівень. Зі 

свого боку гарантіями права на охорону здоров’я в Загальній декларації прав 

людини є забезпечення збереження життя людини, заборона проведення 

примусових медичних дослідів над людиною, застосування тортур або 

жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує людську гідність поводження і 

покарання. 
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ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 

 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя, здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю [1]. Означене конституційне положення визначає основоположні важелі 

діяльності держави щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Але 

тільки за допомогою правових гарантій права і свободи людини та громадянина 

набувають реального змісту та можливостей реалізації. 

Сучасні демократичні тенденції розвитку української держави є основою 

реальності гарантій прав і свобод людини та громадянина. Їх здійснення та повна 

реалізація можливі лише за умов дотримання та виконання обов’язків як з боку 

держави, так і самих людей. Кожен має можливість використовувати свої права і 

свободи за власним розсудом, здійснювати вільний розвиток своєї особистості, 

якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. 

Нинішня державна політика України щодо забезпечення прав і свобод 

проводиться відповідно до вимог міжнародних та європейських демократичних 

стандартів у галузі прав і свобод людини. Хоча на сьогодні ще існують певні 

недоліки в реалізації, охороні гарантій прав та свобод людини, усунення яких 

потребує часу та чималих зусиль як усієї системи органів публічної влади, так і 

кожної особи нашого суспільства. І саме прийняття 28 червня 1996 року 

Конституції України стало необхідним правовим фундаментом у здійсненні прав і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://21.helsinki.org.ua/files/docs/1485016810.pdf
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свобод людини та громадянина і їх гарантуванні [1]. 

Гарантія (від франц. garantie, garantin) – забезпечувати, охороняти. У більш 

вузькому значенні розуміють правові гарантії, як правові засоби реалізації і 

захисту громадянами своїх прав і свобод [2, с. 555]. Проблема гарантій, а в 

більшості своїй, це проблема наявності ефективного механізму захисту прав 

громадян та юридичних осіб в процесі застосування до них заходів 

адміністративного примусу, в тому числі і адміністративних стягнень. Вона 

активізується в світлі стрімкого розвитку законодавства, яким передбачається все 

більше складів адміністративних правопорушень, за які особу може бути 

притягнено до адміністративної відповідальності.  

Правові гарантії складаються з декількох складових елементів.  

По-перше, – це чітко сформульовані положення законів, якими регулюється 

питання застосування адміністративних стягнень; усунення протиріч між 

правовими нормами, порушення чи недотримання яких ініціює застосування 

карних адміністративних санкцій (стягнень).  

Другим важливим елементом є дотримання принципів притягнення до 

адміністративної відповідальності та принципів адміністративного провадження. 

Третім елементом виступає державний контроль. Під поняттям «державний 

контроль» розуміють функцію, яку держава здійснює з метою перевірки 

дотримання і виконання поставлених завдань, прийнятих рішень і їх 

правомірності. Зміст державного контролю включає спостереження, аналіз і 

перевірку діяльності відповідних органів та їх посадових осіб щодо виконання 

поставлених перед ними завдань, дотримання установлених державою правил, 

норм і стандартів. Водночас виконання функції контролю має реалізовуватися за 

допомогою певного механізму. 

Цей механізм має включати: 

1) наявність правомочного органу, який наділений повноваженнями щодо 

контролю та перевірки прийнятих рішень та дотримання всіх процесуальних норм 

при його прийнятті; 

2) чітко визначений порядок звернення до такого органу; 

3) законодавча регламентація діяльності органу, та правомочності його 

рішень. 

Якщо розмежувати види контролю щодо рішень та постанов, винесених у 

справах про адміністративні правопорушення, за суб’єктом звернення, то можна 

виділити:  

а) контроль, що здійснюється уповноваженим органом з ініціативи фізичної 

чи юридичної особи; 

б) контроль, що здійснюється з ініціативи державних органів.  

З іншого боку, в залежності від того, до якої гілки влади відноситься орган, 

уповноважений на проведення контролю можна говорити про: 

1) адміністративний контроль, що проводиться органами виконавчої влади 

як за скаргами фізичних і юридичних осіб, так і ініційований повноважним 

органом; 

2) судовий контроль; 

3) парламентський контроль, в особі спеціально уповноваженого з прав 

людини – омбудсмена.  
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ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ 

ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Розвинуте громадянське суспільство є невід'ємною складовою всіх 

демократичних правових держав світу. 

В умовах плюралістичної демократії держава поступається частиною своїх 

повноважень у державній та управлінській сферах соціальної  життєдіяльності 

самоорганізуючим та самоуправляючим структурам, які його утворюють. 

Очевидно, що сильна держава неможлива без розвиненого громадянського 

суспільства, яке стає дієвим чинником державотворення за умови 

конструктивного та соціально відповідального діалогу з державою в межах 

правового поля. 

Громадянське суспільство активно сприяє процесам політичної 

демократизації, набуття державою ознак правової, відстоюючи матеріальну і 

духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої 

незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей. Разом з тим, має 

бути зворотний зв'язок державних інститутів з громадськістю, оскільки правова 

держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, видавати 

відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням. Іншими словами, вона 

повинна створити ситуацію правової захищеності громадян, сформувати 

сприятливе правове поле для діяльності створюваних ними громадських 

інститутів [1]. 

Законом України «Про Національну поліцію» визначено необхідність 

встановлення виключно партнерських засад взаємодії поліції і населення. 

Зокрема, розділ «Громадський контроль Національної поліції» передбачає: звіт 

про поліцейську діяльність; прийняття резолюції недовіри керівникам органів 

поліції; взаємодію між керівниками територіальних органів поліції та 

представниками органів місцевого самоврядування. 

Також цим розділом визначено, що поліція взаємодіє з громадськістю 

шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм та заходів для 

задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією 

покладених на неї завдань. 
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Враховуючи законодавчі зміни, є очевидним те, що традиційний стиль 

поліцейської діяльності, більше не в змозі вирішити проблеми громадського 

порядку і безпеки в сучасному суспільстві. 

У зв’язку із цим, виникає необхідність переходу до концепції поліцейської 

діяльності, в якій приділено особливу увагу запобіганню злочинам (превентивним 

заходам) та процесу вирішення проблем у взаємодії з населенням за місцем 

проживання[2]. 

Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» [3]передбачено такі форми роботи громадян щодо 

забезпечення правопорядку, серед яких основними є: 

1. Інформаційно-аналітична, організаційна та кадрова робота. Передбачає 

залучення членів громадського формування з метою створення необхідних 

організаційно-управлінських умов для результативного функціонування 

формування та надання інформаційної допомоги працівникам поліції у 

профілактиці правопорушень. 

Особливість цього напряму роботи передбачає залучення членів 

громадського формування до: 

- проведення аналізу стану правопорушень (злочинності) та вироблення 

дієвих заходів протидії протиправним вчинкам; 

- розробки аналітичних і статистичних документів та форм звітності про 

роботу громадського формування; 

- аналізування звернень громадян, вивчення громадської думки щодо 

покращення роботи поліції і громадськості; 

- проведення аналізу роботи громадського формування з виявлення і 

вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, розробки 

заходів з їх усунення, а також заходів, спрямованих на забезпечення безпеки 

дорожнього руху; 

- планування роботи громадського формування; 

- розробки заходів взаємодії з органами поліції та іншими громадськими 

формуваннями; 

- розробки пропозицій щодо удосконалення діяльності громадського 

формування; 

- розробки пропозицій щодо проведення профілактичних заходів щодо 

конкретних видів правопорушень (злочинів) та осіб, які їх вчинили; 

- підготовки підсумкових звітів щодо проведеної формуванням роботи за 

визначений проміжок часу; 

- розробки механізму оперативного інформування органів поліції про 

вчинені правопорушення (злочини); 

- визначення основних форм і методів роботи громадського формування, 

спеціалізації їх членів за окремим напрямами; 

- складання переліку типових дій члена громадського формування на місці 

вчинення злочину (правопорушення); 

- організації занять, наставництва над новими членами, прийнятими до 

складу громадського формування, 

- участі у спільних конференціях, нарадах, семінарах; 
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- участі у заняттях з підвищення рівня професійної підготовки, 

ознайомлення та вивчення нормативно-правових актів та змін, що в них внесені, 

якими регулюються питання взаємодії громадськості та правоохоронних органів; 

- роботи із залучення громадськості до охорони громадського порядку та 

профілактики правопорушень. 

2. Охорона громадського порядку і профілактика правопорушень. 

Цей напрям передбачає безпосередню участь членів громадського 

формування в охороні правопорядку і полягає в їх залученні до наступних видів 

діяльності спільно з працівниками органів поліції: 

- патрулювання закріпленої за формуванням території за попередньо 

визначеними маршрутами; 

- виставлення постів, де цього вимагає оперативна обстановка або у місцях 

проведення масових заходів; 

- проведення рейдів з виявлення правопорушень та осіб, які їх вчиняють; 

- розгляд у межах своєї компетенції заяв чи повідомлень про 

правопорушення та оперативне інформування про них працівників поліції; 

- перевірка місць концентрації злочинних угруповань; 

- виявлення, розкриття та попередження правопорушень та осіб, 

підозрюваних у їх вчиненні; 

- обстеження і виявлення відкритих горищ, підвалів будинків, де можуть 

перебувати правопорушники, особи без певного місця проживання, жебраки, 

безпритульні неповнолітні; 

- нагляд за рухом транспортних засобів і дотриманням громадянами 

нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, 

здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів, охороною 

навколишнього середовища; 

- здійснення заходів, спрямованих на попередження дорожньо-

транспортних пригод; 

- вжиття заходів з розшуку осіб, що вчинили правопорушення і зникли з 

місця їх вчинення, водіїв, які зникли з місця вчинення ДТП, викраденого 

автотранспорту та осіб, які вчинили ці злочини; 

- надання допомоги працівникам поліції у припиненні правопорушень і 

доставляння правопорушників до органу внутрішніх справ; 

- підтримка і здійснення взаємозв’язку як з працівниками міліції, так і з 

членами формувань, які безпосередньо залучені до виконання; 

- охорона місця вчинення злочину або місць виникнення аварійних 

ситуацій, аварій, стихійних лих, пожеж, виявлення свідків та потерпілих, вжиття 

заходів до надання останнім негайної медичної допомоги; 

- вжиття відповідних заходів щодо запобігання шкідливим наслідкам при 

виникненні надзвичайних ситуацій; 

- припинення правопорушень, що вчиняються на ґрунті сімейно-побутових 

відносин. 

3. Індивідуально-профілактична робота, що полягає у виявленні 

правопорушників, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, вжитті 

до правопорушників безпосередніх заходів профілактичного впливу та контролю 

за їх поведінкою. 
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4. Агітаційно-пропагандистська робота, до проведення якої залучаються 

члени громадських формувань: 

- організація зустрічей у трудових колективах, навчальних закладах, за 

місцем проживання громадян для роз’яснення норм чинного законодавства щодо 

участі населення в охороні громадського порядку та профілактики 

правопорушень; 

- організація лекцій, «круглих столів», зустрічей, бесід з обговорення питань 

щодо участі громадян у охороні громадського порядку та попередженні 

правопорушень; 

- висвітлення у ЗМІ досвіду роботи кращих громадських формувань у справі 

охорони громадського порядку та профілактики правопорушень; 

- підготовка і розповсюдження рекомендацій для населення щодо 

застосування можливих форм і методів протидії антигромадським вчинкам; 

- знайомлення населення зі станом правопорушень та результатами спільної 

роботи громадських формувань і органів внутрішніх справ шляхом випуску з 

використанням офіційних друкованих засобів масової інформації, можливостей 

телебачення, у тому числі кабельного, радіомовлення; 

- проведення агітаційної роботи з виявлення бажаючих з числа добровольців 

співпрацювати з правоохоронними органами; 

- інформування населення про стан безпеки руху, про дорожні пригоди, 

причини їх виникнення та заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 

тощо [3]. 

Комплексний аналіз взаємодії свідчить, що вона є своєрідним вимірювачем і 

показником рівня розвитку відносин між громадянськими інститутами і органами 

поліції 

Таким чином, можна резюмувати, що взаємодія державних інститутів з 

інститутами  громадянського суспільства є умовою  існування  правової 

демократичної держави, інститути громадянського суспільства є партнерами 

держави у реалізації нормотворчих, правозастосовних та правоохоронних 

функцій, взаємна довіра є умовою ефективної співпраці, а громадська ініціатива є 

запорукою успішного діалогу. 
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МОЖЛИВІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У РАЗІ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Перехід до ринкової економіки, визнання права приватної власності сприяло 

активному розвитку підприємницької діяльності, що стало передумовою для 

створення нової основи економічного суспільства, що виражає себе у вільній 

трудовій діяльності. Зважаючи на те, що Україна знаходиться на шляху 

реформувань і одночасно потерпає від збройної агресії, виникає ряд протирічь і 

обмежень, що неодмінно впливають на сферу економіки, включаючи право на 

підприємницьку діяльність.  

24 листопада 2018 року Президент України підписав Указ «Про введення 

воєнного стану» № 393/2018 від 26.11.2018 на території 10-ти областей. Спочатку 

відповідна пропозиція Президенту держави була подана Радою національної 

безпеки та оборони, що вважала за необхідне ввести воєнний стан на території 

всієї України строком на 60 днів. Однак Верховна Рада України затвердила 

зазначений Указ лише з певними застереженнями, зокрема введення воєнного 

стану на території десяти прикордонних областей та на 30 діб з 26 листопада до 26 

грудня 2018 року [4]. Відповідно до цього було прийнято рішення Ради 

національної безпеки і оборони України  від 26 листопада 2018 року «Щодо 

надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності 

України та введення воєнного стану в Україні» № 390/2018, що також визнає за 

необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з 

відсічі збройної агресії  [5]. Виходячи з цього, виникає питання: чи може бути 

обмежене право на підприємницьку діяльність у разі введення воєнного стану? 

У ст. 42 Конституції України  гарантується право кожної особи на 

підприємницьку діяльність [1].Як ми знаємо, конституційні права і свободи 

людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, прямо 

передбачених Конституцією України. У ч. 2 ст. 64  Конституції України 

визначений перелік прав, які не можуть бути обмежені за будь-яких умов. Право 

на підприємницьку діяльність не підпадає під дію цієї статті, саме тому це право 

не є абсолютним та має свої межі, однак такі обмеження мають об’єктивний 

характер, оскільки спрямовані на захист інтересів держави, громадського порядку, 

здоров’я людей та передбачають обов’язок підприємців виконувати певні заходи, 

які спрямовані на забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 

державній незалежності України і її територіальної цілісності.  



101 

Для того, щоб краще зрозуміти дану тему необхідно встановити, що 

означає поняття «воєнний стан». Згідно зі ст.1 Закону України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 26.11.2018 року № 339/2018 воєнних стан являє 

собою особливий правовий режим, що вводиться в Україні або окремих її 

місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 

незалежності України, її територіальної цілісності та передбачає надання 

відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим 

адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних 

для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної 

безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів 

юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [2]. Виходячи з цього, 

воєнний стан надає додаткові права публічній адміністрації  та безпосередньо 

тягне за собою звуження прав і свобод людини  і громадянина.  

У статті 8  Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

передбачені такі можливі заходи  правового режиму воєнного стану, що 

безпосередньо обмежують право особи на підприємницьку діяльність: 

1. Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, 

установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати 

режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також 

умов праці відповідно до законодавства про працю; 

2. Запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб. Це 

передбачає виконання робіт оборонного характеру, а також ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а 

також їхніх наслідків. Наприклад, громадян можуть залучати до розбору 

завалів, барикад, підтримання громадського порядку тощо. За працівниками, 

залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких 

робіт зберігається попереднє місце роботи (посада).  

3. Примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або 

комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних 

господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму 

воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні 

документи встановленого зразка; 

4.  У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму 

воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм 

власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео 

– і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби 

зв’язку; 

5. Вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову 

техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та 

отруйні речовини; 

6. Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово – 

квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів, особового складу цивільного 

захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів 

і установ; 
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7. Усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за 

неналежне виконання ними визначених цим Законом обов’язків та призначити 

виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і 

організацій.   

Відповідно до п. 7 Рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо 

надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності 

України та введення воєнного стану в Україні: рішення Ради національної 

безпеки і оборони України» Генереальному штабу Збройних Сил України 

передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні 

збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах [5]. Саме тому 

у ст.1  Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 

21.10.1993 року  № 393/2018 зазначено, що громадяни зобов’язані з’являтися за 

викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та 

визначення призначення на воєнний час [3]. Окрім цього, військове 

командування та військові адміністрації можуть вводити комендантську 

годину, обмежувати пересування громадян, перевіряти документи, а в разі 

необхідності здійснювати огляд приміщень. 

Підсумовуючи вище викладене, право на підприємницьку діяльність 

обмежується шляхом встановлення певних обов’язків для підприємців, 

оскільки введення воєнного стану  фактично унеможливлює нормальне 

функціонування суспільства і держави. Однак, слід зазначити, що таке 

обмеження є тимчасовим. На нашу думку, обмеження права на підприємницьку 

діяльність за умов воєнного  стану виправдане, адже за умов війни, збройних 

конфліктів створюється загроза життю і здоров’ю значних верств населення, 

саме тому необхідно зробити все можливе для недопущення негативних 

наслідків. 
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ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОЕКТІ ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО ПРОТИМІННУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

 

За даними українського Міноборони, за час війни на Донбасі від мін і 

вибухових пристроїв загинули майже 500 осіб. З них – 21 дитина. «Територія, яка 

зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7000 квадратних кілометрів. Це 

тільки та територія, яка підконтрольна уряду України», – зауважує начальник 

управління екобезпеки і протимінної діяльності Міноборони України Максим 

Комісаров [1]. 

Зазначені факти свідчать про значні порушення прав людей, які проживають 

або перебувають на таких територіях, причому порушується найголовніше з цих 

прав – право на життя, яке закріплене у статті 3 Загальної декларації прав 

людини [2]. 

Україна прикладає багато зусиль з розмінування таких територій, 

залучаючи до цієї роботи фахівців різних державних органів. Проте, зважаючи на 

значний обсяг територій, які вважаються імовірно забрудненими 

вибухонебезпечними предметами, виникла необхідність у залученні додаткових 

ресурсів для виконання робіт з протимінної діяльності, а, відповідно, й визначенні 

правових та організаційних засад її здійснення. 

З метою регулювання цієї сфери Верховною Радою України у грудні 2018 

року було прийнято в цілому проект Закону України № 9080-1 від 19.09.2018 

«Про протимінну діяльність в Україні» [3] (далі - законопроект). 

У разі набрання чинності цього законопроекту організація протимінної 

діяльності в Україні може вийти на новий якісний рівень, що значно покращить 

ситуацію з розмінування територій, а відтак сприятиме збереженню життя осіб, 

які проживають або перебувають на цих територіях. 

Крім цього, у прийнятому законопроекті міститься низка положень, що 

стосуються як осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, так і осіб, 

які можуть залучатися до проведення робіт з протимінної діяльності. 

Відтак, законопроект є важливою складовою, що впливає на дотримання 

прав людини, зокрема стосовно осіб, які проживають або перебувають на імовірно 

забруднених вибухонебезпечними предметами територіях; осіб, які постраждали 

від вибухонебезпечних предметів, а також осіб, які можуть залучатися до 

проведення робіт з протимінної діяльності. 

Разом з тим у законопроекті є певні неузгодження. Так, у п. 1 ст. 1 у 

визначенні терміна «оператор протимінної діяльності», зазначено, що це є 

підприємство, установа чи організація незалежно від форм власності та 

організаційно-правових форм…». Однак, з тексту положення не зрозуміло, за 

яким критерієм оператор протимінної діяльності повинен вирізнятися серед 

інших підприємств, установ та організацій України. 
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У тому ж пункті термін «постраждалі особи» тлумачиться як «окремі особи 

або групи осіб, які зазнали фізичних і психологічних травм, фінансових втрат або 

законні права та інтереси яких були порушені використанням та/або наявністю 

вибухонебезпечних предметів або діями чи бездіяльністю відповідальних осіб, 

або члени сімей осіб, загиблих від вибухонебезпечних предметів». Проте, у цьому 

тлумаченні до «постраждалих осіб» не віднесено членів сімей тих осіб, які 

втратили здоров’я, працездатність від вибухонебезпечних предметів, що 

суперечить п. 1 ст. 25 Загальної декларації прав людини [2], у якій зазначено, що 

кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, 

медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для 

підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі 

хвороби, інвалідності через незалежні від неї обставини. Крім цього, у ст. 10 

законопроекту «Допомога постраждалим особам від вибухонебезпечних 

предметів» використовується більш розширений і конкретизований термін 

«постраждалі особи від вибухонебезпечних предметів». 

Також пункту 1 статті 25 Загальної декларації прав людини не відповідають 

положення статті 10 законопроекту, де виписані заходи з допомоги постраждалим 

особам від вибухонебезпечних предметів, зокрема: 

1) у пункті 1 статті 10 законопроекту зазначено види допомоги, які 

надаються постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів: медична, 

психологічна, професійна та соціальна, проте відсутня фінансова допомога для 

компенсації фінансових втрат таких осіб, хоча б частково; 

2) у пункті 2 статті 10 зазначено, що Міністерство охорони здоров’я 

України забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування таким особам, проте не зазначено, хто забезпечує фінансування 

такої допомоги та обслуговування; 

3) у пункті 3 цієї ж статті зазначено, що Міністерство соціальної політики 

України забезпечує: надання дітям, які постраждали від вибухонебезпечних 

предметів, одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної 

допомоги на оздоровлення; проходження постраждалими дітьми безоплатної 

психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з 

відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад; позачергового 

обов'язкового забезпечення постраждалих дітей місцями у дошкільних закладах 

освіти незалежно від відомчої підпорядкованості; виплати постраждалій дитині у 

підвищеному розмірі державної соціальної допомоги, призначеної дітям з 

інвалідністю віком до 18 років відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». 

Однак, ні положеннями цієї статті, ні законопроектом загалом не передбачено 

надання соціальної допомоги дорослим, постраждалим від вибухонебезпечних 

предметів. 

Важливою складовою протимінної діяльності в Україні є цивільний 

контроль за нею, зокрема й громадський контроль, у здійсненні якого  мають 

право брати участь громадяни України через громадські об’єднання, членами 

яких вони є. Однак, згідно з пунктом 2 статті 17 законопроекту зазначений 

контроль можуть здійснювати лише громадські об’єднання, до статутних цілей і 

завдань яких належить здійснення контролю у сфері протимінної діяльності. 

Відповідно, громадські об’єднання, які здійснюють контроль у сфері публічних 
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закупівель, без внесення змін до свого статуту, будуть позбавлені права такого 

контролю під час проведення таких закупівель у сфері протимінної діяльності, що 

неповною мірою відповідає положенням статті 9 Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

У підпункті 12 пункту 2 статті 20 законопроекту визначено, що Кабінет 

Міністрів України у сфері протимінної діяльності, в межах своїх повноважень, 

затверджує порядок відшкодування заподіяної шкоди постраждалим особам 

внаслідок порушення законодавства в сфері протимінних операцій. Проте, цією 

статтею не передбачено затвердження Кабінетом Міністрів України порядку 

відшкодування заподіяної шкоди постраждалим особам, які не порушували 

законодавства в сфері протимінних операцій. 

У пункті 4 статті 22 законопроекту зазначено, що місцеві державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо 

позначення небезпечного району шляхом встановлення системи позначення, її 

утримання та обслуговування, а також проведення інформування населення про 

вказані системи позначення та заходи, які необхідно вживати для уникнення 

небезпеки для життя і здоров’я населення, однак, не визначено, якими силами 

повинні здійснюватися такі заходи і яким коштом, у разі відсутності у місцевої 

влади коштів на зазначені заходи. 

Ще одна неточність полягає в тому, що відповідно до пункту 3 статті 32 

законопроекту держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну 

неправомірними діями оператора протимінної діяльності під час виконання ним 

робіт гуманітарного розмінування за замовленням центрального органу 

виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної 

політики у сфері протимінної діяльності. Проте, у законопроекті не виписано, хто 

компенсує постраждалим особам за шкоду, якщо вона заподіяна не внаслідок 

неправомірних дій оператора протимінної діяльності. 

Опрацювання зазначених вище проблем та неузгодженостей законопроекту 

дозволить покращити забезпечення дотримання прав людини при здійсненні 

заходів протимінної діяльності. 
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Становлення в нашій державі демократичного правого суспільства 

передбачає всебічний захист прав і свобод людини і громадянина від 

протиправних посягань. Загальна декларація прав людини та Конституція України 

є гарантом забезпечення цих прав. Зокрема, Загальна декларація прав людини 

проголошує, що кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту 

недоторканність (ст.3), а також кожна людина має право володіти майном, ніхто 

не може бути безпідставно позбавлений свого майна (ст.17) [1]. 

Злочинність є найбільш небезпечним проявом порушення прав та свобод 

людини. Корисливо-насильницька злочинність являє собою одну 

найпоширеніших груп злочинних діянь. Вона посягає на найцінніші соціальні 

блага – право на життя та здоров’я людини, а також право власності особи.  

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України «право власності – право 

особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 

незалежно від волі інших осіб» [2]. Власникові належать права володіння, 

користування та розпорядження своїм майном. Право власності є непорушним. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його 

здійсненні (ст. 41). А життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [3]. Тому 

якраз насильницькі корисливі злочини, які поєднують корисливі наміри з 

агресивними, у даному випадку насильницькими засобами їх задоволення, 

становлять істотну загрозу правопорядку в суспільстві та пряме порушення 

конституційних прав громадян. До корисливо-насильницьких злочинів відносять, 

зокрема, грабежі, розбійні напади та бандитизм (що практично завжди пов’язані з 

озброєними розбійними нападами або принаймні з приготуванням до таких 

нападів), а також вимагання й умисне корисливе вбивство.  

Загальнокримінальна корислива злочинність, зокрема грабежі та розбійні 

напади мають багатовікову історію. Згадка про ці злочини міститься у багатьох 

стародавніх джерелах. Для кожної окремої держави характерний свій розвиток 

кримінально-правових положень про грабежі та розбійні напади. Проте загальною 

ознакою для обох злочинів завжди була протиправність та кримінальна караність 

даних діянь.  

Проблемою кримінально-правової та кримінологічної характеристики 

грабежів та розбоїв в Україні займалось багато вчених. Протягом всієї історії 

українського державотворення та розвитку кримінального права виділялось 

декілька історичних періодів. Із сучасних дослідників таких складів злочинів як 

грабіж та розбійний напад можна виділити О.О. Горішного, М.І. Панова, 

М.І. Хавронюка, А.В. Савченка, Е.М. Кісілюка, М.В. Карп’юка,А.М. Клочко, 
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В.А. Мисливського, О.І. Дітріх, А.А. Курашвілі, В.С. Батиргареєву тощо. Їх праці 

були присвячені загальній кримінально-правовій та кримінологічній 

характеристиці даних корисливо-насильницьких злочинів. Проведенню 

компаративного аналізу за історичними критеріями, а також в розрізі різних 

національних культур та правових сімей. 

Грабежі та розбійні напади є одними з найбільш поширених злочинів в 

багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. За 27 років незалежності нашої 

держави кількість грабежів та розбійних нападів зазнавала істотних коливань, але 

їх рівень залишався доволі високим, а періоди скорочення змінювались періодами 

значного зростання. За останні роки ми можемо спостерігати зменшення 

показників рівня даних злочинів, проте їх суспільна небезпечність залишається 

досить значною. А порушення основних прав і свобод людини під час вчинення 

грабежів та розбоїв є достатньо актуальним питанням для сучасного світу та 

основоположним у теоретичних дослідженнях та розгляді прикладних методів 

протидії злочинності. 

Всебічне дослідження кожного кримінально-караного діяння передбачає 

вивчення комплексу складових детермінації злочинів. Специфіка причин та умов 

корисливо-насильницької злочинності, зокрема грабежів та розбоїв полягає 

насамперед у їх взаємній обумовленості з умовами ринкової економіки. Разом із 

тим безпосередній або опосередкований вплив роблять різні неекономічні сфери 

державного та громадського життя (формування державної політики, поглядів, 

ідей з приводу власності, розвиток культури, морального та правового 

виховання). Самі ці явища, і процес їхнього впливу на стан і розвиток даного виду 

злочинності досить специфічні. Такий процес має свої особливості в умовах, коли 

держава та суспільство або переживають кризу, або вступають у перехідний етап, 

що є характерним для сучасної України. Причини та умови, які сприяють 

вчиненню саме грабежів та розбійних нападів мають різний характер, проте 

взаємодіють між собою та становлять цілий комплекс. Ця система причин та умов 

складається із загальносоціальних та індивідуально-виховних елементів. 

Негативний вплив на особистість, як потенційного злочинця здійснюють 

соціально-економічний та культурний стан в країні (безробіття, мала заробітна 

плата, спотворення моральної, правової та релігійної свідомості та інше). Проте 

індивідуально-виховні чинники (моральний стан в сім’ї, алкоголізм, наркоманія, 

паразитичний спосіб життя) більш негативно діють на особистість потенційного 

злочинця. Що в свою чергу призводить до свідомого порушення злочинцем 

невід’ємного права особи на власність та, в деяких випадках, на життя та здоров’я 

людини і громадянина. 

Для відновлення порушених прав особи під час вчинення корисливо-

насильницьких злочинів (грабежів та розбійних нападів) існують методи 

відшкодування потерпілому матеріальних збитків, заподіяних злочинами проти 

власності. Суди мають звертати увагу на необхідність точного й неухильного 

виконання вимог закону щодо відшкодування потерпілим матеріальних збитків. 

(п.29) [4]. Потерпілим повинен бути пред’явлений цивільний позов в якому можу 

бути включені вартість викраденого майна, а також вартість іншого майна, яке 

зазнало шкоди під час вчинення злочину (наприклад пошкоджений одяг чи 

витрати на лікування від отриманих тілесних ушкоджень). Крім цього, потерпілий 

може розраховувати та відшкодування моральної шкоди (ст. 127-130) [5]. 
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Однак для недопущення порушення прав і свобод людини і громадянина під 

час вчинення таких суспільно небезпечних діянь, як грабіж чи розбій, необхідне 

проведення профілактичних заходів. Дані профілактичні міри мають комплексний 

характер і здійснюються на різних рівнях суспільного життя. Починаючи від 

загально соціальних (соціально-економічних і культурно-виховних заходів, 

спрямованих на подальший розвиток та вдосконалення суспільних відносин і 

усунення або нейтралізацію причин та умов злочинності), спеціально-

кримінологічних (кримінологічної профілактики грабежів та розбоїв, їх 

відвернення та припинення), індивідуальних заходів (переконання, надання 

допомоги, примус) та закінчуючи віктимологічною профілактикою (проведення 

специфічних заходів, спрямованих на зниження віктимності населення) [6, с. 53-

58]. 

У нинішньому демократичному суспільстві можна спостерігати 

накопичення досвіду протидії грабежам та розбійним нападам, керуючись 

знаннями попередніх епох, а також сучасного міжнародного досвіду. Головним 

завданням, яке стоїть перед громадянським суспільством є недопущення 

порушення прав та свобод людини шляхом запобігання вчинення грабежів та 

розбійних нападів. Враховуючи суспільну небезпечність даних злочинних діянь 

не виникає сумнівів в актуальності подальшого більш детального вивчення даного 

питання. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ОСВІДУВАННЯ 

 

Пізнавальна діяльність з розслідування злочинів здійснюється у визначеній 

законом кримінальній процесуальній формі. Основним інструментарієм такої 

діяльності були і залишаються слідчі (розшукові) дії. Законодавець постійно 

приділяє увагу удосконаленню їх процесуального регулювання у напрямі як 

розширення їх пізнавальних можливостей, так і забезпечення прав та інтересів 

осіб, щодо яких вони застосовуються. У той же час проведення слідчих 

(розшукових) дій залежить не тільки від вільного волевиявлення особи, щодо якої 

вони застосовуються, а забезпечується можливістю державного примусу до тих, 

хто перешкоджає діяльності органів досудового розслідування. В першу чергу це 

стосується слідчих дій, які пов’язані з безпосереднім втручанням в права та 

інтереси особи. Однією із таких слідчих дій є освідування (ст. 241 КПК України). 

Це самостійна слідча (розшукова) дія, яку розглядають як різновид слідчого 

огляду, специфіка якого обумовлюється його об’єктом – тіло живої людини. 

Основним методом обстеження тіла освідуваного є звичайний огляд за 

допомогою органів зору. Поліпшенню умов спостереження може сприяти 

використання різноманітних освітлювальних приладів та пристроїв, 

збільшувальних приладів (лупа) та світлофільтрів для відшукання на тілі дрібних 

та слабо контрастних слідів. 

Мету даної слідчої дії законодавство різних країн визначає по різному. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 241 КПК України метою освідування підозрюваного, свідка 

чи потерпілого є встановлення на їхньому тілі слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити 

судово-медичну експертизу. Аналогічна мета даної слідчої дії передбачена КПК 

Республіки Вірменія (ст. 220) та Республіки Молдова (ст. 119). 

Дещо інакше мета освідування визначається в КПК РФ (ст. 179), Республіки 

Білорусь (ст. 206) та Республіки Казахстан (ст. 226). Поряд з встановленням на 

тілі особи слідів злочину та особливих прикмет до мети освідування відносять 

виявлення стану сп’яніння або інших властивостей та ознак, що мають значення 

для справи. Разом з тим додають, якщо для цього не потрібно проведення 

експертизи. 

Віднесення до завдань освідування встановлення стану сп’яніння та інших 

властивостей організму людини не набуло однозначного ставлення науковців. 

Дійсно, в процесі розслідування можуть виникати завдання медичного характеру 
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різного ступеня складності. Завдання меншої складності (визначення стану 

сп’яніння, виявлення зовнішніх змін організму людини тощо), вважає 

А. Я. Дубинський, можуть бути успішно вирішені без експертного дослідження 

[1, с. 89]. 

Натомість С. А. Шейфер, на нашу думку слушно зазначає, що простим 

спостереженням не можна виявити у особи стану сп’яніння, бо звичайні ознаки 

такого стану: запах алкоголю, невпевнена хода, плутана мова, червоний колір 

обличчя і т. п. – багатозначні і можуть бути притаманні іншим станам людини: 

хворобі, яка супроводжується прийомом ліків, втомленості, страху тощо. Тому в 

подібній ситуації слідчий повинен направити особу до відповідної медичної 

установи, де з застосуванням прийомів судово-медичного дослідження спеціаліст 

зробить висновок з цього питання [2, с. 92]. Поділяючи дану думку зауважимо, що 

визначення стану організму людини, зокрема сп’яніння, потребує використання 

спеціальних знань і має вирішуватися проведенням судово-медичної експертизи, а 

не освідуванням. Освідування, як слідча дія, не передбачає і не може передбачати 

будь-які дослідження над людиною. За пізнавальними прийомами і сутністю 

освідування має багато спільного з оглядом і відрізняється лише об’єктом 

пізнавальної діяльності. Для освідування це тіло живої людини. Звичайно, 

простим оглядом тіла людини можливо виявити лише зовнішні ознаки, а не 

внутрішні властивості, стани організму, що потребує спеціального дослідження. 

Оскільки ні слідчий, ні судовий медик таких досліджень не проводять, а лише 

документують зовнішні ознаки на тілі людини, виявлення, так званих ознак 

сп’яніння або вживання наркотичних речовин може викликати потребу у 

призначенні експертизи. 

Дещо інакше вирішується дане питання за КПК Німеччини. Якщо для 

з’ясування істини необхідно встановити чи є на тілі особи певні сліди або 

наслідки злочину проводиться її огляд § 81 с. Для отримання зразків крові та 

інших видів фізичного впливу, які здійснюються лікарем за правилами 

лікарського мистецтва з метою обстеження проводиться медичне освідування 

§ 81 а. Отже законодавець диференційовано підходить до визначення методів 

отримання інформації, яка може міститися на тілі особи (зовнішні ознаки) або 

характеризувати його внутрішні властивості. 

Забезпеченню прав особи та його недоторканності сприяє процесуальна 

форма його проведення. Освідування можливе за наявності фактичних та 

юридичних підстав. Фактичною підставою проведення цієї слідчої дії є наявність 

достатніх даних вважати, що на тілі людини є особливі прикмети або залишилися 

сліди злочинного впливу, встановлення яких сприятиме з’ясуванню обставин 

кримінального правопорушення. 

Правовою підставою проведення освідування є постанова прокурора (ч. 2 

ст. 241 КПК України). Відповідно до КПК Республіки Білорусь (ч. 1 ст. 206), КПК 

РФ (ч. 2 ст. 179), КПК Республіки Вірменія (ч. 2 ст. 179) освідування проводиться 

на підставі постанови слідчого або дізнавача, яка є обов’язковою для особи, що 

піддається освідуванню. 

Дещо інакше дане питання вирішується за КПК Республіки Казахстан (ч. 2 

ст. 226). Освідування підозрюваного та обвинуваченого проводиться на підставі 

постанови слідчого, а примусове освідування потерпілого і свідка з санкції 

прокурора. КПК Республіки Молдова (ч. 1 ст. 119) допускає проведення 
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освідування підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, свідка або потерпілого 

за його згодою або з санкції судді з кримінального переслідування на підставі 

мотивованої постанови органу кримінального переслідування. 

Відповідно до ч. 4 ст. 241 КПК України при освідуванні не допускаються 

дії, які принижують честь і гідність особи або небезпечні для її здоров’я. В першу 

чергу це стосується статі особи, яка проводить освідування. Оскільки в багатьох 

випадках освідування пов’язане з необхідністю оголювати тіло (або його частини) 

для огляду, у чому спостерігається обмеження передбаченого Конституцією 

України права особи на її тілесну недоторканність, законодавець передбачив 

певні гарантії для освідуваної особи. Освідування, яке супроводжується 

оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його 

проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується (ч. 2 ст. 241) (виділено 

нами). 

Дане положення потребує уточнення внесенням змін у зміст даної норми. 

По-перше, лікар самостійно не може проводити слідчу дію. Подібне 

передбачалося за КПК 1960 року, коли мало місце судовомедичне освідування 

(ст. 193). Його міг проводити судово-медичний експерт або лікар за вказівкою 

слідчого. За результатами його проведення перший складав акт, а другий видавав 

довідку (ч. 4 ст. 193 КПК 1960 року). Чинний КПК передбачає лише одну форму 

фіксації результатів слідчих дій, у тому числі і освідування – протокол, який 

наділений складати тільки слідчий. Навряд чи можна погодитися з рекомендацією 

науковців про те, що слідчий може доручити проведення освідування судово-

медичному експерту або лікарю (які можуть бути будь-якої статі), а його 

результати занести до протоколу з їхніх слів [3, с. 408]. У протоколі мають 

відображатися відомості про те, що безпосередньо сприймав сам слідчий, який 

проводив слідчу дію, але це не виключає можливості використання спеціальних 

знань різних галузей під час огляду тіла живої людини. У подібних ситуаціях 

проведення освідування має бути доручено особі однієї статі з освідуванним. До її 

проведення може залучатися спеціаліст. 

По-друге, про яку згоду освідуваної особи йдеться у ч. 2 ст. 241 КПК. Адже 

у наступному реченні зазначається «слідчий, прокурор не вправі бути присутні 

при освідуванні особи іншої статі». Отже, ніяка згода або прохання особи, яка 

підлягає освідуванню не надає слідчому або прокурору право його проводити, 

якщо це супроводжується оголенням особи іншої статі. 

Захисту прав особи під час проведення освідування приділено увагу в 

законодавстві інших країн. Так, у КПК ФРН міститься спеціальна норма, що 

визначає порядок освідування жінки. Щоб запобігти травмування її почуття 

сорому, його доручають жінці або лікарю, а на вимогу освідуваної мають бути 

допущені ще одна жінка або її близький (§ 81d). 

На завершення слід зазначити, що з метою однозначного тлумачення 

положень норми про освідування особи іншої статі, якщо воно супроводжується її 

оголенням словосполучення «за винятком його проведення лікарем і за згодою 

особи, яка освідується» доцільно вилучити. 
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З моменту реорганізації системи МВС та створення патрульної поліції 

пройшло чотири роки. Лібералізація влади до населення, яка відбулася в цей час 

не сприяла зміцненню правопорядку у суспільстві. Зневага до правоохоронців, до 

загальних правил співіснування, і зокрема правил дорожнього руху призводить до 

загрозливих масштабів. Кількість водіїв, які дозволяють собі керувати 

транспортними засобами в стані сп’яніння постійно зростає. 

Так, за інформацією Національної поліції, за 2017 рік було зафіксовано 

понад 114 тисяч випадків керування транспортними засобами в стані 

алкогольного cп’яніння. А у 2015 році кількість зареєстрованих п’яних за кермом, 

складала 93 тисячі осіб. Тобто, за два роки, незважаючи на значно збільшені 

штрафні санкції, на 20 тисяч осіб більше наважилися сісти за кермо на підпитку 

[1]. А за перші сім місяців 2018 року було складено 56 241 адміністративних 

протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння 

(ст. 130 КоАП) [2]. Для об’єктивної оцінки ситуації слід враховувати, що дані з 

анексованої та тимчасово окупованої територій на сьогодні відсутні, а отже 

справжній кількісний показник набагато більший. 

Патрульна поліція при виконанні своїх обов’язків щодо виявлення водіїв, 

які знаходяться у стані сп’яніння підпорядковується чинному законодавству, а 

саме: Кодексу України про адміністративні правопорушення; Законам України 

"Про Національну поліцію"; "Про дорожній рух"; "Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 

зловживанню ними", постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 

року №1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних 

засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду». 

Але, як свідчить практика, основним нормативним та методичним документом, 
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являється Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі – 

Інструкція), яка затверджена спільним наказом МОЗ України та МВС України від 

09.11.2015 № 1452/735 [3]. 

Згадана вище Інструкція згідно до ст. 130 та 266 КУпАП доволі докладно 

розкриває все, що стосується стану сп’яніння (одиниці виміру, кількісну 

пропорцію, зовнішні ознаки особи тощо), і, нажаль, містить вказівку на реальну 

можливість запідозреного водія відмовитися від проходження освідування на стан 

сп’яніння безпосередньо на місці зупинки транспортного засобу. Зокрема, у 

пункті 7 першого розділу Інструкції зазначено, що у разі відмови водія 

транспортного засобу від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки 

транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного 

поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, 

якому надано право на його проведення відповідно до статті 266 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (далі – заклад охорони здоров’я). Як 

свідчить практика, доволі часто водії, які перебувають на підпитку користуються 

наданим правом. Вони відмовляються від проходження освідування на місці, та 

будь-яким шляхом намагаються відтягнути час доставляння їх до медичного 

закладу, а це в свою чергу може призвести до втрати доказів. Тобто, за час 

доставки, кількість алкоголю у організмі може знизитися до норми, або затримана 

особа самостійно, або за допомогою спільників (родичів, друзів) встигне 

підготувати фальсифікацію. Практиці відомі випадки, коли особи які постійно 

вживають наркотичні засоби мають при собі заздалегідь заготовлені чисті аналізи 

сечі, з метою підміни. Також, з’являється можливість впливати на лікаря шляхом 

погроз або підкупу і т.ін. [4]. Зрозуміло, що це лише можливості, які, як свідчать 

сюжети кримінальної хроніки, успішно реалізують наші громадяни. А отже, 

завдання науковців та практиків полягає у тому, щоб передбачити та розробити 

відповідні заходи протидії, які унеможливлять навіть теоретичні спроби 

правопорушників уникнути відповідальності. 

Також, звертаємо увагу, що висновок про стан у якому перебуває водій, 

якого перевіряють, відповідно до Інструкції, ґрунтується на узагальнених даних 

комплексного медичного тестування з урахуванням результатів лабораторних 

досліджень. Вважаємо, що це також створює певні незручності, як для 

поліцейських, так і для водіїв, яких перевіряють оскільки потребує додаткового 

часу та ресурсів. Тобто, патрульний екіпаж повинен залишити ділянку 

патрулювання і доставити затриманого водія, до відповідного медичного закладу 

та залишатися разом з ним аж до завершення процесу перевірки, та отримання 

висновку. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене пропонуємо внести зміни на 

законодавчому рівні з метою унеможливити відмову громадян від проходження 

освідування технічними засобами (алко-наркотестери) контролю саме 

поліцейськими безпосередньо на місці зупинки транспортного засобу. А саме: ст. 

266 КУпАП викласти у такій редакції: 

Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними 

суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
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препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають 

відстороненню від керування цими транспортними засобами, річковими або 

маломірними суднами та обов’язковому оглядові на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують його увагу та швидкість реакції, обов’язковопроводиться з 

використанням спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох 

свідків. 

У разі незгоди водія (судноводія) з результатами проведеного огляду на 

стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість 

реакції, поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів огляд 

проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, 

яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується 

управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення 

огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, в інших закладах забороняється. 

Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров’я не пізніше двох 

годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі 

охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в 

присутності поліцейського. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони 

здоров’я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 

Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та 

швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається 

недійсним. 

Направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують її увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються 

в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим 

або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, 

річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має 

посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до 

керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном. 

Крім того, необхідно внести відповідні зміни у 6 та 7 пункти Інструкції про 

порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, 
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наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та викласти їх у такій 

редакції: 

6. Огляд на стан сп’яніння проводиться обов’язково: 

поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням 

спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та 

Держспоживстандартом (далі – спеціальні технічні засоби); 

лікарем закладу охорони здоров’я (у сільській місцевості за відсутності 

лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов 

спеціальну підготовку). 

7. У разі незгоди водія транспортного засобу з результатами огляду на 

стан сп’яніння проведеного поліцейським на місці зупинки транспортного 

засобу, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, 

якому надано право на його проведення відповідно до статті 266 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – заклад охорони 

здоров’я). 
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отправлять его к врачу на медицинское освидетельствование? URL: 

http://fakty.ua/124238-ne-proveriv-voditelya-s-pomocshyu-alkotestera-inspektor-ne-

imeet-prava-otpravlyat-ego-k-vrachu-na-medicinskoe-osvidetelstvovanie (дата 

звернення 08.11.2018). 

  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n593
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН проголосила Загальну 

декларацію прав людини (надалі – Декларація) – перший міжнародно-правовий 

документ, в якому закріплені основні права і свободи людини. Ратифікувавши 

Декларацію, Україна взяла на себе обов’язок привести національне законодавство 

у відповідність до прописаних у ній вимог. Відтак права, свободи та обов'язки 

людини і громадянина, які відповідають стандартам Декларації та іншим 

міжнародно-правовим актам,викладено у розділі II Конституції України.  

Одним з найважливіших прав, яке гарантується Конституцією України, є 

право на соціальне забезпечення. Як зазначається у ст. 46 Основного 

Закону,громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення в разі втрати працездатності, безробіття та в інших випадках. Право 

на соціальний захист гарантується системою соціального страхування та 

соціального забезпечення [1, ст. 46].  

У міжнародному законодавстві право на соціальне забезпечення 

передбачене у ст. 22 Декларації, де зазначається, що кожна людина, як член 

суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для 

підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, 

соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і 

міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної 

держави [2]. Крім Декларації, право на соціальне забезпечення передбачене 

Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, де 

проголошується право на задовільне існування кожного [3, ст. 9]. 

Зважаючи на проведення на території Луганської та Донецької областей 

України операції Об’єднаних сил (раніше – антитерористична операція), 

особливого захисту та підтримки від держави потребуюсь саме ті особи, які 

захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів [4, ст. 6]. На сьогодні згідно із 

Законом України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» (надалі – ЗУ № 3551-XII) вказаних осіб прирівнюють до 

учасників бойових дій, тому учасники операції Об’єднаних сил та АТО мають 
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аналогічні пільги та гарантії, а підтвердження цьому є отримання статусу 

учасника бойових дій. 

Державою для учасників АТО відповідно до ст. 12 ЗУ № 3551-

XIIпередбачено понад 20 пільг, третина з яких безпосередньо стосуються житла 

або житлово-комунальних послуг, інші пільги спрямовані на охорону здоров'я, на 

безкоштовне отримання транспортних послуг, на забезпечення трудових пільг, 

отримання пенсії і грошової допомоги [4, ст. 12]. 

Нині права та обов’язки такої категорії осіб, як учасники АТО, закріплені не 

тільки Законом України № 3551-XII, а й низкою інших нормативно-правових 

актів, проте існує ряд проблемних питань, особливо щодо забезпечення їх 

соціальних прав.  

До головних проблем можна віднести невизначеність на законодавчому 

рівні поняття «учасник АТО». Зазначену проблему у своєму дослідженні 

висвітлила Пилип В.В., яка пропонує доповнити ст. 1 Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом» визначенням поняття учасника антитерористичної 

операції: «Учасником антитерористичної операції є громадянин України, 

іноземець, особа без громадянства, що безпосередньо брала участь у 

антитерористичній операції. Статус учасника антитерористичної операції 

встановлюється Державною службою України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції у порядку, що визначається Кабінетом 

Міністрів України» [5, с. 5]. На наш погляд, вказана пропозиція є цілком 

слушною, адже попри тривалість антитерористичної операції, яка 

трансформувалась в операцію Об’єднаних сил, законодавець так і не закріпив 

поняття «учасник АТО» в законодавстві, натомість прирівнявши учасників АТО 

до учасників бойових дій. 

Наступне питання, що потребує урегулювання – це забезпечення 

якнайширшого вільного доступу учасників АТО до інформації про пільги та інші 

гарантії, адже така непоінформованість є особливо прикрою в умовах високого 

розвитку інформаційних технологій. На нашу думку, для вирішення цієї проблеми 

слід створити електронний кабінет учасника АТО. Така опція доступна, 

наприклад, для ветеранів у Канаді, Австралії та США (My VAC Account). Вони 

можуть подавати заяви на одержання пенсії чи компенсації, відслідковувати 

статус своєї заяви, оновлювати чи змінювати інформацію тощо [6]. Впровадження 

такого досвіду в Україні надасть змогу учасникам АТО відслідковувати 

оновлення та доповнення у пільгах, вносити особисту уточнену інформацію та 

ознайомлюватись зі змінами в законодавстві, що стосуються забезпечення їх прав 

та обов’язків. Крім того, запровадження електронного кабінету учасника АТО 

допоможе узагальнити інформацію про кількість учасників АТО, вести облік 

вказаної категорії осіб, адмініструвати потреби цих осіб, а також відслідковувати 

актуальну інформацію щодо учасників АТО, яку вони самі ж зможуть 

оновлювати. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити, що попри досить 

детальне нормативно-правове забезпечення соціальних прав учасників АТО на 

міжнародному та національному рівнях досі залишається низка проблемних 

питань. Отож, на нашу думку, необхідно на законодавчому рівні закріпити 

поняття «учасник АТО», шляхом доповнення статті 1 Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом», а також створити електронний кабінет учасника АТО, 
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що дозволить підвищити ефективність адміністративно-правового забезпечення 

соціальних прав учасників антитерористичної операції в Україні. 
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ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Визначна політична подія, переговори щодо підписання угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом в 2011 році, сколихнула Україну і визначила її 

подальший рух, адже питання захисту прав та свобод людини і громадянина на 

сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх 

держав світової співдружності. Людина, її права і свободи становлять у правовій 

державі найвищу соціальну цінність, тому що саме за станом справ у сфері 

забезпечення прав і свобод особи оцінюється рівень демократичного розвитку 

будь-якої держави і суспільства в цілому. 

Права людини – це права та свободи, які кожна людина  має перш за все на 

тій підставі, що вона є людиною, і вони повинні бути однаковими для всіх 

людей.Серед відомих українських вчених, що активно займаються вивченням 

механізмів захисту прав і свобод людини та громадянина, слід згадати 

С. В. Ісаковича, В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова, В. Ф. Погорілка, 

В. Ф. Сіренка, В.В. Головченка та ін. На сучасному етапі розвитку українського 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042
https://www.va.gov/cfbnpartnerships/
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суспільства, коли відбувається формування правової держави, першочерговим 

завданням є створення дієвих механізмів захисту прав та свобод людини і 

громадянина. Їх закріплення в Основному Законі держави - Конституції є 

важливим кроком до побудови громадянського суспільства з основними 

пріоритетами інтересів людини. Конкретний обсяг прав людини визначається 

законодавством тієї правової системи, в умовах якої людина перебуває. 

Гарантування прав і свобод людини в Україні є головним обов'язком держави, 

держава відповідальна перед людиною та суспільством за свою діяльність (ст. 3 

Конституції України)[2]. Конституційним принципом є принцип верховенства 

права (ст. 8 Конституції України)(2), громадяни здійснюють свої права за 

принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом», а державні органи 

та їх посадові особи – за принципом «дозволено лише те, що прямо визначено 

законом» [2]. Конституційні права й свободи громадян, як особливий інститут, 

мають властивості і риси, які виділяють їх із загальної системи прав і зумовлюють 

їх вирішальну роль у визначені соціального та правового становища особи в 

суспільстві й державі. Конституція України закріплює системи економічних, 

соціальних і культурних прав. Немає потреби наголошувати значення цих прав, їх 

практичної реалізації, адже саме вони повинні гарантувати економічну свободу 

людини, її розвиток як вільної, забезпеченої в своїх життєвих потребах 

особистості. У свою чергу, маємо всі підстави стверджувати, що здійснення в 

державі економічних, соціальних та культурних прав і свобод, закріплених у 

другому розділі Конституції України права і свободи людини та громадянина, є 

одним із важливих чинників для того, щоб визнавати таку державу  

демократичною. Закцентуємо увагу на тому, що система економічних, соціальних 

та культурних прав згідно з Конституцією України охоплює: право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; право на підприємницьку діяльність; право на 

працю; право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів; 

право на відпочинок; право на соціальний захист; право на житло; право на 

достатній життєвий рівень; право на охорону здоров'я; право на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля; право зумовлене гарантуванням вільної згоди на шлюб, 

а також захистом материнства, батьківства, дитинства і сім'ї; право на освіту; 

право на свободу творчої діяльності [3, с. 142]. Соціальна основа цих прав і 

свобод визначається їх об'єднанням в єдиний комплекс, систему, що відображає 

найважливіші об'єктивні інтереси суспільства в цілому і кожного його члена 

зокрема. Політичні права громадян особливо ярко відображають суб'єктивні 

ознаки права взагалі, оскільки найбільше відрізняються в тих чи інших країнах. 

До них належать: право на об'єднання у політичні партії та політичні організації; 

право брати участь в управлінні державними справами; право на мирні збори та 

маніфестації; право на звернення. Статус особистих прав є підґрунтям усіх інших 

якісних рис людини. До особистих прав людини належать: право на розвиток 

своєї особистості; невід'ємне право на життя; право на повагу до гідності; право 

на свободу та особисту недоторканість; право на недоторканість житла; право на 

таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; 

право на невтручання в особисте і сімейне життя; право на свободу пересування і 

вільний вибір місця проживання; право на свободу думки і слова; право на 

свободу світогляду та віросповідання. Особисті права і свободи людини 
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безпосередньо пов'язані із самою сутністю людини як фізичної особи, але їх 

забезпечення залежить від суб'єктивної соціальної політики держави. 

Встановлюючи межі й правила зовнішнього втручання в особисте життя людини, 

держава дбає про порядок, заснований на суворому додержані законів, норм 

моралі, правил співжиття.  

Отже, всі зазначені вище права і свободи  людини потребують захисту з 

боку держави, що проявляється не лише в існуванні юридичних важелів 

(застосування відповідальності), а й в існуванні доступних механізмів правосуддя, 

створенні економічного базису для гарантій забезпечення прав людини та 

громадянина. 

Окрім цих визначальних конституційних положень, які становлять міцну 

правову основу статусу людини в Україні, її конституційні права і свободи 

закріплені у спеціальному розділі «Права, свободи і обов'язки людини і 

громадянина» [2]. У свою чергу, будучи конкретизовані у нормах чинного 

законодавства, вони разом з цими нормами складають правовий статус особи 

(правовий статус громадян України), захист і здійснення якого становить головне 

завдання правового регулювання, діяльності управлінських ланок державного 

апарату. 

Слід зазначити, що у Конституції України сьогодні значно розширений 

перелік прав і свобод, перш за все, за рахунок включення в нього прав і свобод, 

закріплених у міжнародно-правових актах про права і свободи людини і 

громадянина. Одним із них є загальна декларація прав людини, яка була прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року «в якості задачі, до виконання 

якої повинні прагнути всі народи і всі держави». У декларацію внесений 

достатньо широкий спектр загальнодемократичних прав і свобод людини, але 

незважаючи на те, що декларація містить не обов’язкові норми, а рекомендовані, 

її роль все-таки значна. Перш за все, вона стала основою для розробки Пактів з 

прав людини. 

Якщо аналізувати сучасне становище системи конституційного 

забезпечення та захисту прав людини в Україні, зазначимо, що Україна як молода 

демократична, правова і незалежна держава перебуває на початковому етапі 

власного становлення. Механізми захисту прав людини регулюються як 

внутрішньодержавним, так і міжнародним правом. Стаття 55 Конституції України 

говорить: «Кожен має право після використання всіх національних засобів 

правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів європейських і 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна» [2]. Поряд з 

усіма чинниками, які створюють механізми захисту прав і свобод людини та 

громадянина, найважливішу роль відіграє система правосуддя, проблеми у 

функціонуванні якої залишаються існувати в Україні [5, с. 8]. Відмітимо, Україна 

поступово приєднується до вимог європейських структур та міжнародних 

документів щодо прав людини, хоча вітчизняне законодавство ще не приведене у 

відповідність з цими вимогами. Досить тривалий час воно відбувається в умовах 

глибокої кризи, що охопила суспільство. Фахівці зазначають, що на шляху до 

правової держави, як і в реалізації прав і свобод людини та громадянина, 

доведеться долати значні труднощі. Серед них – тривалий і серйозний за 

наслідками спад виробництва, недосконале законодавство, що регулює всі сфери 
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суспільного життя, зокрема, і проблеми захисту прав і свобод людини, ослаблення 

законності та зростання злочинності [1, с. 21]. 

Щоб привести механізми захисту прав і свобод людини у відповідність з 

вимогами правової держави, необхідно здійснити велику роботу у багатьох 

напрямах. Необхідно дотримуватися принципу пріоритетності міжнародних норм, 

які регулюють права і свободи особистості, щодо норм внутрішньодержавних. 

Треба привести все право у відповідність з чинними міжнародними пактами про 

права людини. Мається на увазі не лише узгодження чинних норм, а заповнення 

тих прогалин, що існують у системі права.Загалом вважається, що конституційні 

положення про права і свободи людини та громадянина і конституційна концепція 

праворозуміння є вагомим здобутком України. Водночас ці та інші положення 

Конституції мають суттєві розбіжності з існуючою практикою через певні 

суб'єктивні й об'єктивні причини, зокрема, ще невисоку політичну та правову 

культуру громадян, морально-духовну кризу в суспільстві, важку економічну 

ситуацію [4, с. 18]. 

Тому виявлення та подолання проблем у сфері захисту прав і свобод 

людини, законодавче закріплення шляхів вирішення окреслених проблем є 

актуальними питаннями для  української держави у найближчі роки. 

 

Список використаних джерел 

1. Волинка К. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і 

практичні аспекти // Право України. 2003. №11. С. 21. 

2. Конституція України. – К., 1996. 

3. Основи конституційного права України / За ред. акад. АПрН України, 

проф. В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 2002 р., С. 142. 

4. Селіванов В. Приватно-правові засади концепції державної політики 

захисту прав і свобод людини в Україні // Право України. № 12. 2002., С. 18. 

5. Сташис В.В. Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. - Київ-

Харків: «Юрінком Інтер». - 2002. С. 8. 

 

 

М.В.Менджул,  

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри цивільного права та процесу  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

ЗА ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Станом на кінець квітня 2018 р. в Україні створено 706 об’єднаних 

територіальних громад (на далі – ОТГ)[1], які здійснюють управління публічним 

майном. З метою ефективного впровадження реформи децентралізації в Україні, 

надзвичайно важливим є формування довіри громадян до новостворених ОТГ, що 

неможливо без прозорості та відкритості діяльності останніх, і здійснення 

громадянами контролю за використанням майна громад.  
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Насамперед варто визначити поняття та сутність громадського контролю. 

Окремі науковці визначають громадський контроль як функцію громадянського 

суспільства, і тому, на їх думку, він виступає способом залучення населення до 

управління суспільством та державою[2, с. 3]. Інші вважають, що громадський 

контроль – це послідовність дій, яку здійснюють громадяни та їх автономні 

об’єднання з метою виявлення та запобігання негативних явищ і порушень у 

сфері державного управління та додержання інтересів громадянського 

суспільства[3, с. 17]. На нашу думку, громадський контроль можна визначити як 

сукупність дій та заходів, що вчиняють громадяни, громадські організації та інші 

інституції громадянського суспільства з метою виявлення та запобігання 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

Виникає питання хто ж може здійснювати громадський контроль за 

використанням та розпорядженням майном об’єднаної територіальної громади? 

Загалом, до суб’єктів громадського контролю за діяльністю державних органів 

відносять: 1) громадські організації, зареєстровані на території України у 

встановленому законом порядку (політичні партії, громадські об’єднання, 

профспілки, правозахисні рухи); 2) громадські ради (палати); 3) засоби масової 

інформації; 4) громадян України[3, с. 17]. Лубкей Н.П. вважає, що громадський 

контроль здійснюють громадські організації, засоби масової інформації, окремі 

фахівці (фізичні особи) на основі добровільності[4, с. 35]. Кравчук В. здійснивши 

аналіз публічних правовідносин у яких проводиться публічний контроль, 

виокремлює такі суб’єкти його здійснення: 1) громадяни України (активні та 

ініціативні), 2) громадські організації та їх представники, 3) громадські 

інспектори 4) громадські контрольні інспектори 5) громадські ради при органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, їх члени тощо[5, с. 13]. 

Отож, у науковій літературі співіснують різні підходи до розуміння поняття 

та кола суб’єктів громадського контролю за діяльністю органів державної влади 

та місцевого самоврядування. Проте більшість сучасних дослідників сходяться на 

думці, що громадський контроль здійснюють перш за все інститути 

громадянського суспільства та окремі громадяни. Ми погоджуємося з цією 

позицією, і вважаємо, що суб’єктами громадського контролю за використанням та 

розпорядженням майном ОТГ є громадяни (члени територіальної громади та інші 

громадяни України), а також об’єднання громадян (громадські, релігійні та 

благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, 

організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення та 

інші). Спеціальним суб’єктом громадського контролю, на нашу думку, є 

недержавні засоби масової інформації.  

Громадському контролю за використанням майном об’єднаної 

територіальної громади не притаманна ієрархічність, адже всі суб’єкти такого 

контролю є незалежними один від одного та самостійні у виборі форм та методів 

громадського контролю. Громадяни та інститути громадянського суспільства 

можуть об’єднуватися з метою координації заходів при здійсненні контролю у 

формалізовані та неформалізовані структури, але відносини в таких об’єднаннях 

будуються на договірних самоврядних засадах. 

Громадський контрольза використанням та розпорядженням майном ОТГ 

здійснюється безоплатно і з власної ініціативи суб’єкта контролю. У зміст 

предмета громадського контролю може включатися не тільки законність 
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прийнятих управлінських рішень щодо використання та розпорядження майном 

об’єднаної територіальної громади, але і доцільність та ефективність таких 

рішень. 

Громадський контроль за використанням майна об’єднаної територіальної 

громади не забезпечений заходами примусу та має рекомендаційний характер. 

Водночас він може впливати на прийняття рішень органами ОТГ і навіть 

призводити до скасування чи зміни вже прийнятих рішень. 

При здійсненні громадського контролюза використанням майна об’єднаної 

територіальної громади суб’єкти такого контролю можуть застосовувати доволі 

широке коло методів, форм та засобів, що випливає з принципу громадянам 

«дозволено все, що не заборонено законом». Звичайно існують межі громадського 

контролю, зокрема, не можна застосовувати засоби і методи, що суперечать 

закону, моральним засадам суспільства або порушують права та свободи людини.  

В процесі громадського контролю за використанням та розпорядженням 

майном ОТГ можна застосовувати наступні методи: спостереження; аналіз 

документів; збір даних, аналіз офіційної статистики; подання запитів, звернень; 

збір скарг; бесіди, інтерв’ю, фокус-групи; громадські експертизи; експерименти; 

громадські розслідування; моніторинг; громадські слухання та ін.  

У реалізації громадського контролю важливу роль відіграють громадські 

ради, які згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» створюються при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі 

держадміністрації. Водночас, існує вагома практика створення громадських рад і 

при органах місцевого самоврядування (наприклад, первинний склад громадської 

ради був затверджений Ужгородською міською радою на сесії рішенням від 11 

квітня 2014 року № 1267 «Про Громадську раду Ужгородської міської ради та 

зміни до Регламенту міської ради VI скликання»).  

При об’єднаних територіальних громадах так само можуть створюватися 

громадські ради та інші консультативно-дорадчі органи із залученням 

представників громади. Такі випадки вже зустрічаються, зокрема Громадська рада 

створена при Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади[6]. 

На нашу думку, практика створення громадських рад при органах місцевого 

самоврядування ОТГ є вагомим показником прагнення управлінських органів 

об’єднаних територіальних громад співпрацювати з громадськістю. 

Важливою передумовою здійснення громадського контролю за 

використанням та розпорядженням майном об’єднаної територіальної громади є 

вільний доступ суб’єктів контролю до інформації про виконання місцевого 

бюджету в необхідному обсязі, інформації про укладені договори оренди майна 

ОТГ і т.п.  

Отож, основними проблемами здійснення громадського контролю за 

використанням та розпорядженням майном об’єднаної територіальної громади є: 

не закріплення у законодавстві обов’язку органів місцевого самоврядування 

розміщувати публічно інформацію про управлінські рішення щодо використання 

та розпорядження комунальним майном; недостатній обсяг інформації про 

використання бюджетних коштів, що оприлюднюється органами місцевого 
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самоврядування у мережі Інтернет та засобах масової інформації, для здійснення 

ефективного громадського контролю; відсутність у громадян та їх об’єднань 

досвіду, практичних навичок, спеціальних знань для здійснення громадського 

контролю за використанням та розпорядженням майном об’єднаної 

територіальної громади тощо.  
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОРЯДКУ 

НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом порядок в сфері дорожнього руху потребує негайних і 

серйозних змін. Зневага громадян до правил дорожнього руху, а саме дотримання 

швидкісного режиму призводить до жахливих наслідків. Щотижня на теренах 

України трапляються серйозні аварії із тяжкими наслідками, основними 

причинами яких є перевищення встановленого ліміту швидкості та п’янство за 

кермом. 
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Так, за даними Департаменту патрульної поліції України за сім місяців 

поточного року зареєстровано 81 006дорожньо-транспортних пригод (далі – 

ДТП). У порівнянні, за аналогічний період минулого року цей показник 

дорівнював 89 872 ДТП. Тобто, у цьому році кількість автомобільних аварій 

зменшилась на 9,9%. З загальної кількості ДТП, із потерпілими сталося 12 090 

випадків, а за аналогічний період минулого року показник був декілька вищим – 

14 453, тобто також простежується невеличке зниження - близько 16%. Загалом, 

за сім місяців 2018 року у автомобільних аваріях загинуло 1 545 та травмовано 15 

647 осіб, що в свою чергу також менше ніж за такий самий період 2017 року [1]. 

Такий стан безпеки дорожнього руху не сприяє євроінтеграції і не 

задовольняє добропорядних громадян нашої країни. Саме тому, науковці постійно 

знаходяться у пошуку нових, дієвих шляхів щодо зменшення смертності на 

автомобільних дорогах України. 

Одним з таких напрямків можна назвати концепцію Vіsion Zero, суть якої 

полягає у з’ясуванні причин та умов за яких люди (водії та пішоходи) 

припускаються помилок та їх усунення [2]. Дана концепція доволі гнучка і не має 

чіткого алгоритму або переліку заходів, вона може відрізнятися у різних регіонах 

країни. Проте, існують і загальні тенденції. Так, до основних причин ДТП із 

тяжкими наслідками, можна з упевненістю віднести керуванням транспортними 

засобами у нетверезому стані та перевищення встановленого ліміту швидкості. 

Саме тому, з 1 січня в Україні вступило в дію нове правило: швидкість руху 

автотранспорту в населених пунктах обмежена 50 кілометрами на годину [3]. 

Контроль за дотриманням правил дорожнього руху покладено на 

працівників патрульної поліції України за допомогою різноманітних технічних 

засобів (алкотестери, вимірювачі швидкості). На сьогодні, патрульна поліція при 

виконанні своїх обов’язків щодо дотримання громадянами правил дорожнього 

руху керується нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

Законам України «Про Національну поліцію»; «Про дорожній рух»; «Про заходи 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними», постановою Кабінету Міністрів України від 

17 грудня 2008 року №1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв 

транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення 

такого огляду», та Інструкцією про порядок виявлення у водіїв транспортних 

засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі 

– Інструкція), яка затверджена спільним наказом МОЗ України та МВС України 

від 09.11.2015 № 1452/735 [4]. Але, реалії сьогодення свідчать про те, що в 

деяких питаннях сучасна законодавча база потребує певного удосконалення, 

більшої конкретизації та навіть звуження прав громадян. 

Так, для боротьби із перевищенням встановленого ліміту швидкості 

керівництво НПУ на заміну застарілим і недосконалим радарам Радянського та 

Російського виробництва запроваджує в експлуатацію сучасний 

багатофункціональний американський пристрій «TruСam» [5], який відповідно до 

ст. 251 КУпАП має функції фото – відеофіксації правопорушень і відповідно до 

ст. 9 Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» пройшов державну 
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метрологічну атестацію як тип вимірювальних засобів [6], а також що даний 

прилад пройшов повірку і відповідно до постанови КМУ № 94 від 13 січня 2016 р. 

внесений до реєстру засобів вимірювальної техніки [7]. 

Для підвищення результативності боротьби із п’янством за кермом та 

унеможливлення запідозреного водія уникнути освідування на стан сп’яніння на 

місці його затримання, що поки ще дозволено чинним законодавством (ст. 266 

КУпАП та пункт 7 першого розділу Інструкції) пропонуємо внести зміни у 

сучасне законодавство. 

Так, у ст. 266 КУпАП прописати обов’язковий огляд водія на стан сп’яніння 

з використанням спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох 

свідків на місці зупинки або затримання. Тобто, по суті виключити можливість 

особи обирати чи проходити тест на місці де її зупинили, або відмовитись. У разі 

незгоди із результатом особа буде мати право пройти освідування у відповідному 

закладі охорони здоров’я. Також необхідно внести відповідні зміни у 6 та 7 

пункти Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

Вважаємо, що такі зміни будуть сприяти поліпшенню обстановки на 

дорогах нашої країни та зменшенню ДТП взагалі, і зокрема із тяжкими 

наслідками. 

 

Список використаних джерел 

1. Статистика ДТП по областям и число жертв за 5 месяцев 2018 года. 

Украины URL: https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/politsiya/statistika-dtp-po-

oblastyam-i-chislo-zhertv-za-5-mesyatsev-2018-goda-584312.html (дата звернення 

08.11.18). 

2. Ментальність ні до чого: які заходи можуть зменшити смертність на 

дорогах вдвічі? URL: https://hmarochos.kiev.ua/2018/02/01/mentalnist-ni-do-chogo-

yaki-zahodi-mozhut-zmenshiti-smertnist-na-dorogah-vdvichi/ (дата звернення 

28.10.18). 

3. Нові ПДР в Україні: чому справи йдуть погано URL: 

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/novi-pdr-v-ukraini-chomu-spravi-jdut-

pogano.htm(дата звернення 05.11.2018). 

4. Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних 

засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: 

Наказ МВС України МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15 (дата звернення 07.11.2018). 

5. Не гони: полиция начала контролировать скорость движения на 

дорогах URL: https://auto.ria.com/news/autolaw/239138/ne-goni-policiya-nachala-

kontrolirovat-skorost-dvizheniya-na-

dorogak.html?utm_source=mail_664&utm_medium=rassilka_news&utm_campaign=ev

ening_news (дата звернення 20.10.18). 

6. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 (дата звернення 26.10.2018). 

7. Постанова КМУ № 94 від 13 січня 2016 р. «Про затвердження 

Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» 

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/novi-pdr-v-ukraini-chomu-spravi-jdut-pogano.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/novi-pdr-v-ukraini-chomu-spravi-jdut-pogano.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18


127 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF (дата звернення 

10.11.2018). 

 

 

 В.А. Мисливий, 

 д.ю.н., професор, професор кафедри публічного права 

 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

 

ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК БЕЗПЕКОВИЙ 

ВИМІР ОХОРОНИ ПРАВ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

70 років тому Генеральна Асамблея ООН, підводячи риску під жахіттями 

та злочинами другої світової війні, прийняла Загальну декларацію прав людини, 

яка на планетарному рівні проголосила право кожної людини на життя, свободу 

та особисту недоторканість (ст. 3). У розвиток цієї ідеї Конституція України 

визнала людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку 

найвищою соціальною цінністю, поклавши забезпечення гарантій 

задекларованого положення на галузеве законодавство. 

Своєрідним предикатом таких гарантій є притаманне людині прагнення 

жити в безпеці, що не можливо без безпеки суспільства та держави, а відтак було 

визнано та закріплено відому тріаду, що утворює система «людина-суспільство-

держава». Потреба розгляду на онтологічному, гносеологічному, аксіологічному 

та інших рівнях проблеми безпеки людини засобами філософських, 

соціологічних, правових та інших галузей знань не викликає сумніву [1]. Проте, 

сьогодні безпековий вимір людини в правовому полі вимагає відображення 

ґенези його забезпечення галузями публічного права, і зокрема кримінального, 

від таких викликів, як: організована та транснаціональна злочинність, тероризм, 

агресії, збройні конфлікти та інші небезпечні прояви. Кожна з цих загроз безпеці 

людини має бути предметом наукових правових досліджень з позицій 

людиноцентризму як своєрідного індикатора побудови правової держави. 

І хоча пріоритетні напрямки забезпечення безпеки людини отримали 

закріплення в міжнародному праві, вітчизняних нормативно-правових актах, 

імплементовані у національну систему права, далеко не всі вони мають реальний 

вплив на безпеку громадян від багатьох загроз, що іноді не маютьбудь-

якихкордонів. Отже безпека людини як передумова реалізації її прав і свобод 

залежить від досконалості та дієвості правової системи та системи права, які 

забезпечують поєднання правових доктрин, законодавства та правозастосовної 

діяльності. 

У цьому контексті підґрунтям кримінального законодавства на 

національному рівні у першу чергу є Конституція України, яка проголошує, 

щоправа і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави 

(ст. 3). 

Реалізуючи ці положення, уперше за історію української держави, 

законодавець у Кримінальному кодексі України 2001 р. (далі – КК України) 

поставив на перше місце за основами національної безпеки саме охорону людини, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF
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про що свідчать назви низки розділів Особливої частини КК, зокрема Розділи II – 

V: «Злочини проти життя та здоров’я особи», «Злочини проти волі, честі та 

гідності особи», «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи», «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина». 

Разом з цим, аналізуючи важливість закріплених у Загальній декларації 

прав людини фундаментальних положень, переконуємося, що кримінально-

правове регулювання суспільних відносин поки що не забезпечує повною мірою 

ідеї людиноцентризму, адже у чинному кримінальному законодавстві не 

знайшли закріплення його принципи, керівні засади застосування, обумовлені 

потребами охорони, регулювання та виховання членів соціуму, що є провідними 

функціями кримінального закону. У цьому сенсі кримінальне законодавство 

іноді не випадково називають «безпринципним». 

Між тим, проголошений принцип гуманізму кримінального права та його 

співвідношення із безпекою людини означають, що лише те суспільство є 

гуманним, в якому його члени відчувають себе в безпеці. Натомість, загальний 

рівень злочинності в Україні залишається високим і таким, що не має усталених 

тенденцій до зниження, навпаки зростає агресивність, жорстокість, застосування 

зброї при вчиненні найбільш небезпечних злочинів. 

У цьому відношенні існує нагальна потреба підвищення рівня безпеки 

людини як жертви злочину і, в першу чергу, забезпечення прав та гарантій 

потерпілого від злочину. Адже слід визнати, що чинне кримінальне 

законодавство, на відміну від кримінології і кримінального процесу, поки що 

віддає переважну увагу суб’єкту злочину, при цьому навіть не намагаючись 

передбачити в законі про кримінальну відповідальність хоча б поняття 

потерпілого. У зв’язку з цим цілком закономірно, що у разі, коли матеріальне 

право не звертає належної уваги на це ключове питання, то й доктрина і 

правозастосування не будуть зобов’язані ґрунтовно займатися проблемами 

вдосконалення кримінально-правової охорони людини від злочинних посягань. 

У сучасній юриспруденції безпека людини визначається як стан 

захищеності її життєво важливих інтересів від будь-яких загроз, що поділяються, 

зокрема, на такі її види, як: репродуктивна, фізична, психологічна, 

інформаційна, кібернетична, військова та інші. 

Зокрема кримінально-правове забезпечення репродуктивної безпеки 

людини пов’язано з рівнем охорони здоров’я та станом медичного 

обслуговування населення, яке на сьогодні вимагає більш дієвих правових 

механізмів, починаючи зі сфери перинатальних центрів, реанімаційних й інших 

медичних установ, в яких професійна корпоративність працівників сфери 

охорони здоров’я та недосконалість правових норм і криміналістичних методик 

не завжди дозволяє відмежовувати лікарські помилки від злочинів, обумовлених 

неналежним виконанням медичним персоналом своїх професійних обов’язків [1, 

с. 50]. 

Досягнення діагностики сучасної медицини надає можливість для 

перегляду питання традиційного акценту кримінально-правової оцінки 

посягання з огляду лише на захист життя та здоров’я жінки в стані вагітності (ст. 

ст. 115, 121, 152, 153, 314 КК та ін.) на шкоду, що заподіюється безпосередньо 

життєдіяльному плоду людини в утробі матері. Вимагають доктринального 
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розроблення та правозастосовних рекомендацій кримінально-правові новели, 

пов’язані з незаконним проведенням аборту або стерилізації (ст. 134 КК 

України), дії сексуального характеру при вчиненні зґвалтування (ст. 152 КК 

України), сексуального насильства (ст. 153 КК України), а також інших 

кримінально-правових норм, пов’язаних з протидією домашньому насильству. 

Іншим небезпечним явищем, що негативно впливає на здоров’я людини на 

початковому етапі її формування є так званий «булінг» (англ. bully) – 

залякування, цькування – різновид тривалого фізичного чи психологічного 

насильства з боку особи чи групи осіб, які мають певні переваги (фізичні, 

психологічні, адміністративні тощо) стосовно індивіда, що відбувається 

переважно в організованих колективах [2]. За деякими даними булінг в Україні 

посідає четверте місце в світі за рівнем підліткової агресії. Згідно з дослідженням, 

проведеним UNICEF Ukraine у 2017 році, з ним стикалися 67 % школярів. При 

цьому 40 % із них нікому не розповідають про таке насильство. Булінг зачіпає 

дитячі садки, школи та інші навчальні заклади, а причетними до нього є не лише 

вихованці, школярі і студенти, але й педагогічний та адміністративний персонал. 

Очевидно, що це явище заслуговує уваги криміналістів, не зважаючи на те, що за 

нього вже на сьогодні встановлена адміністративна відповідальність [3]. 

Сучасний стан злочинності в Україні показує, що злочини проти життя та 

здоров’я особи протягом останніх років поступаються лише злочинам проти 

власності і становлять близько 13 % за питомою вагою серед усіх злочинів. Отже, 

стан сучасного українського суспільства показує, що ідеали забезпечення 

правової охорони людини далекі від досягнення, а тому вимагають удосконалення 

кримінального законодавства в цій частині та підвищення ефективності його 

застосування. У цьому контексті підлягають перегляду поняття фізичної шкоди 

здоров’ю людини, уніфікація термінології щодо понять тілесних ушкоджень, 

мордувань, катування ті інших кримінально-правових категорій, прийняття 

законодавчих актів, які б на сучасному рівні регулювали кримінальну 

відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю, порядок проведення судово-

медичної та судово-психіатричної експертизи, а також узагальнення питань 

сучасної слідчої та судової практики у провадженнях даної категорії. 

Не відчувається ефективного впливу кримінально-правових норм на 

забезпечення психологічної безпеки людини, захищеності її свідомості від 

певних розладів, зокрема, що стосується запобігання самогубству. Відомо, що за 

даними Всесвітньої організації здоров’я Україна входить до першої десятки 

країн світу за рівнем суїцидів, від яких в нашій країні щорічно гине близько 

10 тис. осіб. Окремо слід відзначити небезпеку поширення злочинів, пов’язаних 

з доведенням до самогубства, що відбувається із використанням соціальних 

мереж Інтернету та інших телекомунікаційних засобів. 

Останніми роками особливе місце в системі небезпек планетарного 

масштабу займає інформаційна, кібернетична безпеки людини, яка з кожним 

днем потерпає від нових злочинних технологій, способів і прийомів в соціальній, 

економічній, психологічній та інших сферах. Небезпечними проявами, що 

вимагають кримінально-правового реагування, є такі виклики, як масове 

зомбування, інформаційні та гібридні війни. Інноваційний і технологічний 

розвиток комп’ютерних технологій обумовлює транснаціональну небезпеку 
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кібернетичних атак, що створюють підвищену небезпеку для життя і здоров’я 

людини майже в усіх сферах життєдіяльності. 

На перший погляд футурологічною, але вже цілком реальною, виглядає 

проблема створення штучного інтелекту (США. Китай, Японія), а відтак 

поєднання його елементів у певних функціях з людиною, що прогнозує не лише 

значний науково-технічний прогрес, але й ставить перед кримінальним 

законодавством завдання забезпечення кібернетичної безпеки як людини, так і її 

симбіозу з робототехнічними системами в майбутньому. 

Сьогодні набуває актуальності питання правового забезпечення військової 

безпеки людини, тобто стану захищеності її життєво важливих інтересів від 

посягань в умовах збройних конфліктів. У цій сфері потребує перегляду і 

вдосконалення кримінально-правове убезпечення військової служби з огляду на 

такі діяння, як самовільне залишення поля бою, відмова діяти зброєю тощо, 

оскільки в умовах застосування зброї масового ураження застарілі кримінально-

правові норми інколи не відповідають сучасним уявленням щодо розумного 

співвідношення безпеки та ефективного виконання людиною свого військового 

обов’язку. У цьому контексті існує потреба наукового пошуку психологічних, 

моральних, правових та інших засад проблеми забезпечення безпеки військової 

служби та воєнної безпеки людини в сучасних умовах. 

На дотримання прав людини орієнтує зарубіжне кримінальне право та 

практика його застосування. Особливого впливу в цьому відношенні вітчизняна 

кримінальна юстиція відчуває з боку Європейського Суду з прав людини 

(ЄСПЛ), зважаючи на безпосереднє значення його рішень для національного 

законодавства, діяльності судової системи і правосуддя. Критеріями 

людиноцентристського впливу зарубіжного досвіду юриспруденції стали 

законодавчі гарантії української держави, спрямовані на виконання його рішень 

під загрозою кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 382 КК України), 

забезпечення компенсації державою шкоди, яка спричинена порушенням прав 

людини. Рішення ЄСПЛ змушують державу приділяти увагу проблемам 

кримінально-правової охорони окремої людини, які вона раніше часто 

ігнорувала. 

Таким чином охоронна, регулятивна, запобіжна, виховна та інші функції 

кримінального права і кримінального законодавства вимагають свого 

подальшого вдосконалення задля ефективної охорони безпеки людини в рамках 

розбудови України як правової держави, а відтак забезпечення реалізації 

положень Загальної декларації з прав людини. 
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Надання громадянам України права на підприємницьку діяльність є одним з 

першочергових кроків, які було здійснено Україною за перші роки незалежності у 

процесі відділення її від СРСР, за часів якого підприємницька діяльність була 

заборонена. Право вести підприємницьку діяльність було закладено ще Законом 

УРСР «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року № 698-XII, який нині вже 

втратив свою чинність. Не зважаючи на те, що надання громадянам такого права 

стало великим проривом для ХХ століття, однак його реалізація не позбавлена 

труднощів. Такими труднощами є наявність в українському законодавстві ряду 

обмежень, які стосуються суб’єктного складу здійснення права на 

підприємництво, особливостей організаційно-правової форми для юридичних 

осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, щодо певних видів 

підприємницької діяльності та антимонопольні обмеження. Спробуємо 

проаналізувати положення,які містить українське законодавство щодо обмежень 

підприємницької діяльності, порівняти із зарубіжним досвідом, зокрема із 

польським законодавством та визначити проблематику даної сфери діяльності в 

Україні. 

Суб’єктом підприємницької діяльності, як випливає з частини 3 статті 35 

Цивільного кодексу України може стати фізична особа яка досягла 16 років і 

виявила бажання займатися підприємництвом, у такому випадку їй надається  

повна цивільна дієздатність. Однак Конституція України у частині 2 статті 42 

вносить корективи: «підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових 

осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується 

законом» [1]. Також обмеження у здійсненні права на підприємництво для осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, зокрема для прокурорів, суддів, 

працівників правоохоронних органів (регулюється Законом України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 [2] та спеціальними законодавством). 

Окремою категорією можна виділити осіб, яким за рішенням суду заборонено 

займатися підприємницькою діяльністю. 

Варто зазначити, що українське законодавство хоч і наголошує на вільному 

виборі напрямку підприємницької діяльності для суб’єктів, однак в той же час 

наводить перелік видів діяльності, для яких необхідно отримання дозволу з боку 
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держави у вигляді ліцензій, патентів чи інших дозвільних документів. В Україні 

цей аспект регулюється Законом України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», яким обмежується вільне здійснення підприємцями аж 33 види 

діяльності. Отримання ліцензії потребує ведення освітньої, банківської діяльності 

та діяльності з надання фінансових послуг, у сфері телерадіомовлення і 

телекомунікацій, надання медичних послуг, зовнішньоекономічна діяльність, 

лотерейна, виробництво алкогольних та тютюнових виробів, вогнепальної зброї, 

перевезення пасажирів транспортом загального користування та інші види 

відповідно до частини 7 зазначеного Закону [3]. Крім того специфіка здійснення 

певних видів  підприємницької діяльності (в тому числі додаткові обмеження) 

можуть встановлюватися спеціальним законодавством у відповідних сферах. 

Необхідність отримання торгового патенту передбачена статтею 267 Податкового 

кодексу України за провадження діяльності у сфері розваг, обміну іноземної 

валюти, продажу товарів тощо [4].  За законодавством Польщі також 

встановлюються обмеження щодо здійснення окремих видів підприємницької 

діяльності без отримання дозволу і такий дозвіл має назву «концесія». Правове 

регулювання підприємницької діяльності у Польщі здійснюється головним чином 

згідно із Законом «Про свободу господарської діяльності», в оригіналі назва є 

такою: USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. «o swobodzie działalności gospodarczej». 

Концесіям та регулюванню підприємницької діяльності присвячено цілий розділ, 

а перелік видів діяльності(який до речі є значно вужчим, ніж за українським 

законодавством), що підлягають ліцензуванню визначено у статті 46, серед них 

такі: «пошук або виявлення родовищ корисних копалин, видобутку корисних 

копалин, мінералів з родовищ, зберігання нафтопродуктів, зберігання речовин та 

відходів в гірській масі, включаючи підземні розкопки; гірничодобувна 

промисловість; виробництво та обіг вибухових речовин, вони включають і 

боєприпаси, а також продукти та технології для військових або поліцейських 

цілей; виробництво, переробка, зберігання, передача, розподіл та торгівля 

паливом та енергією; захист осіб та майна; поширення радіо- та телевізійних 

програм; повітряний транспорт» [5, c.7]. Нещодавно, а саме у травні 2017 року 

Анджей Дуда, Президентом Польщі, було підписано Закон «Про внесення змін до 

Фармацевтичного права», за яким було обмежено діяльність щодо відкриття 

підприємцями загальнодоступних аптек та змінено порядок видачі дозволів на 

цей вид підприємництва [6]. За цим законом дозвіл на відкриття аптеки може 

отримати лише фізична особа-підприємець, яка є фармацевтом, має відповідну 

професійну ліцензію або юридична особа, єдиним видом підприємницької 

діяльності якої є робота аптек та вони мають на ведення такої діяльності ліцензію. 

Цей Закон вносить зміни у здавалося б такий несуттєвий показник, як 

топографічний – територіальне розміщення аптек, якого повинні дотримуватись 

підприємці, – не більше 1 аптеки на 3000 осіб та відстань між аптеками не менше 

ніж 500 м. До того ж за цим законом встановлено антимонопольні обмеження, які 

полягають в обмеженні відкриття одним СПД такої кількості загальнодоступних 

аптек в одному воєводстві яке не перевищує 1% від їх загальної кількості в 

даному воєводстві [6]. Щодо антимонопольних обмежень в Україні,то можна 

зазначити наступне: обмеження встановлюються Конституцією, Законом України 

«Про захист економічної конкуренції»[7] і являє собою заборону зловживати 

монопольним становищем на ринку і отримувати недобросовісне домінуюче 
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становище над іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Монопольним 

становищем відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» вважається якщо частка товарів певного СПД на ринку 

перевищує 35% [7]. Не варто забувати, що на деякі види підприємницької 

діяльності «накладено табу» для юридичних та фізичних осіб-підприємців, тому 

що вони здійснюються виключно державою – виготовлення зброї та вибухових 

речовин, грошових знаків, наркотичних речовин тощо (стаття 4 Закону України 

«Про підприємництво» [8]). 

Для того, щоб вести підприємницьку діяльність певних видів, виникає 

потреба у створенні юридичної особи визначеної законодавством організаційно-

правової форми, зокрема це стосується діяльності небанківських фінансових 

установ. Обмеження по організаційно-правовій формі встановлюються для 

діяльності ломбардів – ломбард має бути створений і зареєстрований у формі 

повного товариства (Положення «Про порядок надання фінансових послуг 

ломбардами» 14 травня 2005 р. за № 565/10845) [9], здійснення страхової 

діяльності – для страхової компанії у статті другій Закону України «Про 

страхування»  передбачена організаційно-правова форма «акціонерних, повних, 

командитних  товариств або товариств з додатковою відповідальністю [10]»; для 

ведення інвестиційної діяльності передбачено створення юридичної особи 

(інвестиційного фонду) у формі акціонерного товариства і так далі. Для ФОПів в 

Україні також існує ряд обмежень за видами діяльності, серед них виробництво 

автомобілів, оптова торгівля спиртними напоями та підакцизними товарами, 

торгівля газом тощо (згідно із п.291.5 Податкового кодексу України) [4]. За 

законодавством Польщі немає визначених організаційно-правових форм СПД для 

конкретного виду підприємницької діяльності, однак за статистикою найбільш 

поширеною формою для ведення підприємницької діяльності юридичними 

особами є товариство з обмеженою відповідальністю.  

Отже, проблемними питаннями обмежень підприємницької діяльності є 

витрачання суб’єктами великої кількості часу та бюрократія у питанні державної 

реєстрації як СПД, отримання дозволів на здійснення певних видів діяльності, 

сувора регламентація щодо вимог для відповідної діяльності і достатньо 

розширений список видів діяльності, які підлягають отриманню дозволів. А також 

проблемним є питання сприятливого ґрунту для корупції в умовах затягування з 

наданням дозволів та несприятливі умови для розвитку малого та середнього 

бізнесу, особливо в умовах загострення воєнного конфлікту та як наслідок 

спрямування державних інвестицій у сферу мілітаризації. 

Способи вирішення: покращення технологічного забезпечення у сфері 

державної реєстрації СПД, ведення реєстрів, обліку видів підприємницької 

діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення процедури надання ліцензій, 

надання пільг на розвиток малих підприємств – зниження відсоткових ставок за 

користування кредитними коштами у банку за недостатністю у ФОПа власних 

коштів на розвиток підприємницької діяльності, протидія рейдерським діям, 

зниження тиску з боку контролюючих органів, однак в той же час вдосконалення 

звітності суб’єктами підприємницької діяльності, державне сприяння розвитку 

підприємництва, заохочення суб’єктів до реалізації свого права на 

підприємницьку діяльність, скорочення списку видів діяльності, що підлягають 
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ліцензуванню та послаблення вимог щодо суб’єктів, які можуть їх здійснювати 

(варто запозичити цей досвід,наприклад, у Польщі). 
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – ОСНОВА ПРАВОВОЇ 

ІДЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ 

 

Якщо, здійснюючи світську правову ідеологію наша Україна з роками ХХІ 

століття набула ефективного рівня розвитку через її громадянське суспільство, на 

засадах сталих синергетичних процесів, у перспективних сферах (політичної, 

економічної, соціальної, культурної, технічної, військової, правової, 

демографічної, кібернетичної та ін.) суспільного життя, то 70 річчя історичного 

міжнародно-правового документу – Загальної декларації прав людини, зміст якої 

покладено в  основу Конституції України (1996 р.) та Конституції АРК (1998 р.) у 

забезпечення пріоритету та захисту загальнолюдських фундаментальних 

цінностей (природних прав і свобод людини, держави, права, сучасних форм 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041731807/O/D20041807.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041731807/O/D20041807.pdf
https://www.apteka.ua/article/411110
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демократії, інтегруючих кібернетично-мережевих процесів, світової культури 

тощо), які ще не в повній мірі запроваджено у нормативно-застосовну практику 

діяльності державних органів та їх правоохоронних структур. Це достатньо 

глибоко актуалізує досліджувану проблематику, конкретизуючи її мету, завдання 

через поєднання історії із сучасністю: динамічно, академічно, змістовно, що 

позитивно. 

У контексті заявленого, доцільно зауважити те, що такі окреслені зрушення 

в Україні є, наприклад, закономірним проявом формування наукового, 

методологічного, прикладного рівнів потужності системи загальнолюдських 

цінностей та їх вище окреслених складових. Вважаємо, корисно виділити зі 

світової культури – культуру правову та національно-правову, чого нам 

кардинально не вистачає у наступній виборчій кампанії 2019 р. В національно-

правовій культурі взаємодії громадянського суспільства та держави України 

провідну роль грає сучасна правова ідеологія, як система кардинально 

сформованих матеріальних та духовних юридичних цінностей теоретично-

прикладного характеру, що детермінують сучасне об’єктивне тяжіння за 

потужною міжнародно-договірною та національною програмами нашої держави 

до Європейського Союзу. 

Переважно проблемою української правової ідеології та кожній у своїй 

юридичній сфері, займалися наступні науковці: В.П. Андрущенко,О.М.Бандурка, 

А.С. Беніцький, С.В. Бобровник, І.М. Гавриленко, В.В. Галунько, 

В.В. Головченко, В.Д. Гончаренко, А.Ф. Гранін, Л.В. Губерський, М.С. Кельман, 

М.І. Козюбра, В.В. Копейчиков, О.Л. Копиленко, О.М. Костенко, 

В.В. Костицький, В.С. Лісовий, В.Г. Лукашевич, М.П. Лукашевич, А.І. Луцький, 

П.П. Михайленко, М.І. Михальченко, І.В. Музика, О.Г. Мурашин, Д.В. Неліпа, 

Н.Р. Нижник, М.І. Обушний, П.М. Рабінович, А.О. Селіванов, В.М. Ткаченко, 

Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Яковенко та ін. 

Отже, метою роботи є здійснення аналізу позитивних зрушень в Україні 

щодо формування сучасної правової ідеології держави на засадах змісту Загальної 

декларації прав людини, що певним чином, забезпечує результативність 

євроінтеграційних процесів сучасної держави України. 

Правова ідеологія є складним, багатоаспектним, комплексним поняттям, яке 

містить правові, політичні, ідеологічні, соціальні, культурні, філософські  аспекти,  

які представлені «сукупністю ідей, принципів, теорій, концепцій», які в 

систематизованій формі відображають і оцінюють політичну та юридичну 

дійсність через осмислення права не на рівні його окремих проявів, а як цілісного 

явища, що має власну цінність у перспективному керуванні поведінковою 

значною частиною. людських мас [1, с.536]. На наш погляд, Загальна декларація 

прав людини може виступати юридичним підґрунтям правової ідеології людства, 

в зв’язку із чим, посідає протягом 70 років провідне місце щодо ідеологічно-

правового впливу на свідомість та волю й поведінку мас людей, державних та 

недержавних суспільств, що призводить до розуміння ролі історичного 

документу, як загальнолюдської цінності, правової пам’ятки історії, джерелом 

природних прав та свобод. 

Деякі вчені стверджують, що правова ідеологія, будучи важливим 

елементом структури правової свідомості, «становить собою систематизовану 

сукупність правових ідей, принципів, цінностей, ідеалів, теорій, концепцій, які 
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формуються в суспільстві (самостійно або завдяки цілеспрямованій державній 

діяльності)», відображає «існуючий стан правовідносин», визначає «основи 

суспільного сприйняття правопорядку», встановлює «основні цілі розвитку 

правової системи й системи законодавства держави» [2, с. 14]. Позитивним 

тлумаченням правової ідеології, як форми відображення правосвідомості та 

правової культури є визначення концептуальних підходів до єдності природних 

прав і свобод людини у всьому світі у вигляді життя та здоров’я, честі та гідності, 

власності та продовження роду, свободи пересування та віросповідання тощо. Ці 

природні права знайшли своє відображення у національних законодавствах країн, 

які  підписали цю загальну декларацію. Поширеним є тлумачення правової 

ідеології як сукупності ідей, теорій, поглядів, що відображають та оцінюють 

правову реальність, «заснованих на певних наукових і політичних знаннях і 

уявленнях» [3, с. 660]. Можемо стверджувати, що Загальна декларація прав 

людини – реально впливає на  формування і розвиток правової, політичної і 

моральної свідомості, світогляд та загальну культуру індивідів багатьох країн, 

зміцнює  суспільно – правові знання,підвищує престиж та авторитет держави, її 

права та законодавства. Вона сприяє формуванню уявлень, пропозицій, 

принципів, рекомендацій щодо удосконалення правових відносин, норм та 

інститутів [3, с. 661]. 

Правова ідеологія виступає у якості юридичного світогляду, альтернатива 

правовому мировому та державному порядку [5, с. 125]. Загальна декларація в 

контексті правової ідеології є системою історично складених матеріальних та 

духовних цінностей, з’єднаних та скорегованих правовою культурою, у 

практичному аспекті її правова ідеологія органічно входить й у загальне поняття 

правової культури людства, збагачуючи визначенням загальнолюдських 

цінностей ідеями, цінностями, концепціями, принципами, правовими явищами, 

які «зміцнюють правову культуру, підвищують її рівень, дозволяють поширити її 

серед громадян держави» [6, с. 18-20]. Таким чином, правова ідеологія, що 

відображена у Загальній декларації прав людини за своїм змістом пронизує 

Європейську конвенцію з захисту прав та основоположних свобод людини, 

наповнює юридичним змістом та реальними загальнолюдськими цінностями 

національні законодавства, наприклад, Європейських країн, просуваючи 

європейські стандарти до українського право творення наприкінці ХХ та початку 

ХХІ століть. Таким чином, Українські конституції (1996) та Автономної 

республіки Крим (1998) в повній мірі сприяють формуванню та розвитку 

політичного, правового та ідеологічного курсу щодо загальнолюдських цінностей, 

з побудовою правової політики відповідно до специфіки функціонування та спів 

функціонування цих феноменальних політико-юридичних явищ  

Наполягаємо, що правова ідеологія, як складник Загальної декларації прав 

людини, є міжнародним нормативним засобом формування загальнолюдських 

цінностей. Вона виробляє певне розуміння соціальної дійсності, перспектив 

правового розвитку нормативно-правових актів конкретних держав протягом 70 

років й сприяє утвердженню у світовій практиці реального громадського порядку, 

громадської безпеки, безпеки миру та безпеки людства. Її цінності, ідеали, норми 

складають підґрунтя непорушності прав і свобод людини на усіх континентах. 
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Волинського НДЕКЦ МВС України 

 

ГІДНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Ціллю доповіді являється спроба звернутися до витоків Загальної декларації 

прав людини і наголосити на тому, що права людини – це права та свободи, які 

кожна людина має виключно на тій підставі, що вона є народжена вже людиною; 

оцінити юридичне значення і силу положень декларації та дотримання усіх прав і 

свобод особи, як один із найважливіших пріоритетних принципів незалежної 

української держави.  

У 2018 році виповнюється 70 років із дня ухвалення Загальної декларації 

прав людини.  

У світі, який ще відчував на собі відлуння жахів Другої Світової війни, 

Декларація стала першою глобальною заявою про те, що сьогодні ми сприймаємо 

як належне – гідність та рівність усіх людей. 

Необхідно було зробити все заради створення світу, в якому люди будуть 

мати свободу слова і переконань,  будуть вільні від страху і нужди – саме так 

звучить основний, ключовий і принциповий меседж Декларації. 

Підготовка Загальної декларації прав людини відбувалася в умовах складної 

дипломатичної боротьби, а її ухвалення було результатом розгляду і погодження 

різних поглядів і точок зору.  

Запровадження єдиної міжнародної системи захисту прав людини стало 
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одним із найважливіших завдань створеної після завершення Другої світової 

війни Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН). 

Закріплення прав і свобод у єдиному документі створить умови для 

просвітництва в галузі прав людини, сприяючи в такий спосіб їхній повазі, 

вжиттю національних і міжнародних заходів для їх загального й ефективного 

визнання і здійснення. 

Загальна декларація прав людини, прийнята 10.12.1948, є результатом 

повоєнних роздумів, надій і сподівань людства. В 1976 році законопроект набув 

статусу міжнародного права. 

Оскільки для миру й справедливості в світі важливо, щоб усі люди були 

рівні в своїх правах і щоб ці права поважались, щоб кожен міг думати й говорити 

без страху все, що хоче, ООН 10.12.1948 проголосили цей день Днем прав 

людини [2, с.53]. 

Положення Декларації прав людини лежать в основі міжнародного та 

національних законодавств. Вона істотно поповнила скарбницю людської  

цивілізації, звеличила собою  людство і певною мірою захистила його. 

Хоча положення Декларації мали рекомендаційний характер, вони були 

покладені в основу розбудови всієї системи міжнародного права [7, с.92]. 

Відповідно до Декларації, основним елементом, для визнання прав та 

свобод людини є гідність особистості. Вона кваліфікується як невід’ємна 

властивість, тому що притаманна «усім членам сім’ї від народження, визначає 

рівність їх прав і свобод, поводження у відношенні один до одного у дусі 

братерства» [3, с.25]. Рівність прав і свобод означає, що кожна людина повинна 

володіти ними незалежно від раси, статі, мови, релігії, політичних переконань, 

соціального стану, національності, проживання на території незалежної держави, 

або на підопічній чи території без самоврядування. 

Звідси до громадянських прав належать: неприпустимість рабства або 

підневільного стану, неприпустимість катування, жорстоке і принижуюче 

людську гідність поводження і покарання, право на правосуб’єктність, рівність 

усіх перед законом, право на відновлення порушених прав, право на судовий 

розгляд, неприпустимість свавільного арешту, затримання або вигнання, 

презумпція невинності, право на особисте життя, недоторканість житла, 

таємницю кореспонденції [1, с.6]. Право на вільне пересування і вибір місця 

проживання, право шукати притулку, рятуючись від переслідування по 

політичних мотивах, право на створення сім’ї і рівність сторін у шлюбі, право на 

громадянство, право володіння майном, право на свободу думки, совісті, 

переконань, право на свободу мирних зборів і асоціацій. До політичних прав 

відноситься право на участь у керуванні країною безпосередньо або через своїх 

представників. 

Декларація закріплює такі соціально-економічні і культурні права: право на 

працю і створення професійних спілок, право на відпочинок, право на достатній 

життєвий рівень, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, право на 

освіту, право на участь у культурному житті та користування благами наукового 

прогресу [1, с.10]. 

У Декларації підкреслюється взаємозв’язок громадянських, політичних та 

соціально-економічних прав, необхідність встановлення такого соціального та 

міжнародного правопорядку, при якому вони можуть бути цілком здійснені. 
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Взаємозумовленість прав особистості та обов’язками перед суспільством 

пояснюється тим, що тільки суспільство може забезпечити «вільний і повний 

розвиток особистості» [1, с.9]. Відсутність детального трактування обов’язків 

особистості мотивується тим, що Статутом ООН була поставлена задача «знову 

затвердити віру в права людини», тому саме правам у Декларації приділяється 

першорядне значення. 

Трактуючи права і свободи людини як невід’ємну властивість особистості, 

Декларація закріплює їхнє домінуюче положення, зменшуючи цим виключну роль 

держави у визначенні статусу особистості. 

Однак, оцінюючи юридичне значення і силу положень Декларації, слід 

зазначити, що саме проголошені в Загальній декларації основні права і свободи 

розглядаються сьогодні більшістю країн як юридично обов’язкові договірні 

норми. На Декларацію часто посилаються при тлумаченні національного 

законодавства з прав людини, а також у судовій практиці [6, с.49]. 

Вміщені в Декларації принципи і норми постійно розвиваються і 

уточнюються у процесі укладення нових міжнародних угод. Завдяки 

міжнародному визнанню норм Загальної декларації в конституціях більше ніж 120 

країн світу перелік, зміст та припустимі обмеження прав і свобод, які містяться в 

Декларації, перетворилися на загальновизнані звичаєві норми міжнародного 

права, тобто на міжнародні стандарти прав людини, яких мають дотримуватися 

всі країни світу. 

Цей документ був переведений на безліч мов світу (більше ніж на 300). 

Елеонора Рузвельт назвала Декларацію «Великою хартією вольностей» для всього 

людства (тому Декларацію іноді називають Хартією прав людини) [6, с.97].  

Не зважаючи на те, що положення Декларації мали рекомендаційний 

характер, вони були покладені в основу розбудови всієї системи міжнародного 

права. Так, у 1966 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародний пакт 

про громадянські й політичні права та Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права, які разом із Загальною декларацією прав людини та 

двома додатковими протоколами до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права склали Міжнародний білль про права людини [2, с.98]. 

Нині Конституція України – основний Закон нашої держави – увібрала 

фундаментальні положення Декларації, зокрема – про верховенство прав людини, 

рівність і непорушність прав, права людини на свободу і особисту недоторканість, 

на достатній рівень життя тощо. 

70-річний ювілей Декларації світ зустрічає в умовах глобальної фінансово-

економічної кризи, яка загострює існуючі проблеми забезпечення прав і свобод 

людини, спричиняє їх масові порушення в усіх куточках планети. 

В Україні негативний вплив світової кризи посилюється тривалою 

політичною нестабільністю. Але боротися за права і свободи людини необхідно 

завжди, незважаючи на будь-які негаразди: чи йдеться про незаконно 

заарештованого журналіста, малозабезпечену сім’ю, у якої намагаються відібрати 

останнє, чи українських моряків, що потрапили у піратський полон. 

Російська збройна агресія привнесла особливу гостроту у захист цілого ряду 

прав людини. Це і право на життя, на свободу та особисту недоторканість, на 

свободу від тортур, на свободу пересування.  

Тільки за офіційними даними близько 10 тисяч людей загинули у війні на 
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Донбасі, левова частка із них є мирним цивільним населенням. Неможливо точно 

сказати скільки тисяч людей пройшли через підвали ОРДЛО та були піддані 

катуванням та жорстокому поводженню. 

За даними ООН, станом на 01.12.2018 число цивільних і військових жертв 

конфлікту, що почався у квітні 2014 року, склало 9758 людей, ще 22779 – 

поранені [5, с.78]. 

В окупованому Криму продовжуються випадки насильницьких зникнень 

людей, до яких причетні силові органи Росії, як-от у випадку із Ервіном 

Ібрагімовим. Важливо відзначити, що відповідальність за усі ці порушення несе 

Росія, яка окупувала Крим та здійснює загальний контроль над створеними 

Кремлем «народними республіками». 

Водночас є задавнені проблеми захисту прав людини, за вирішення яких 

відповідальна тільки українська влада. Варто особливо відзначити право на 

справедливий суд, де очікуваних суспільством результатів досі немає, і зміни у 

судовій гілці влади тільки розпочалися. 

Чого варта тільки смерть в СІЗО незаконно засудженого до довічного 

позбавлення волі Олександра Рафальського, який так і не дочекався 

справедливого перегляду його вироку. 

Більше того, влітку цього року з «легкої руки» президента парламент 

вперше в усьому світі закріпив адвокатську монополію на рівні основного закону 

держави, тим самим свавільно обмежив власних громадян у праві на правову 

допомогу. 

Також в Україні лишається гострою проблема реалізації права на гідний 

рівень життя. І хоч війна ще жодну державу не зробила багатшою, але на тлі 

соціально-економічної кризи та зубожіння населення багато питань викликають 

електронні декларації «слуг народу» та шалена протидія системи у налагодженні 

ефективної боротьби із корупцією. 

Отже, цей день потрібно розглядати як можливість накреслити плани для 

подальшої роботи, а її більш ніж достатньо для всіх: від пересічного громадянина, 

який мусить відстоювати свою гідність щодня, до Президента держави – гаранта 

прав і свобод громадян, від правоохоронців, що зобов’язані захищати 

охоронювані законом права та інтереси громадян, до законодавців, які повинні 

приймати закони в інтересах всього суспільства. 

Знову в наш час права людини знаходяться під загрозою. В усьому світі ми 

бачимо, наскільки легко вони можуть бути знівельовані стереотипами та 

зростанням нетерпимості. Ми повинні залишатися пильними, щоб прогрес, 

досягнутий протягом останніх 70 років, зберігався. 

Тому, як ніколи, суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети 

– захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя в 

усьому світі. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА 

В ЗОНІ  ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

 

Складна ситуація на Сході України принесла негативні наслідки не тільки 

для населення Донецької та Луганської областей, але і для бізнесу, який 

знаходиться в межах цих регіонів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 26 

від 15 квітня 2014 року Україна вживає всіх необхідних заходів щодо 

гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованій території. 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 вищезазначеного Закону Україна зобов’язується 

підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, 

інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають 

на тимчасово окупованій території [2]. 

Деякі суб’єкти підприємницької діяльності (далі – СПД) все-таки змогли 

успішно перевести свій бізнес на підконтрольну Україні територію. Проте, на 

нашу думку, це скоріше виключення, ніж правило. Більшість же залишила свої 

виробничі активи на тимчасово окупованій території нашої держави. 

Безумовно український законодавець визначив можливість перереєстрації 

бізнесу на підконтрольній українській владі території. Але те, що юридична 

адреса в реєстрі змінюється не впливає на той момент, що виробничі ділянки 

підприємств  продовжують знаходитися на тимчасово окупованій території.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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А як діяти з нерухомістю, земельними ділянками та виробничими 

потужностями, які можуть складати цілі майнові комплекси?  

Слід зауважити, що окремого нормативно-правового акту який би 

регулював діяльність суб’єктів господарювання та осіб, які проживають в зоні 

проведення Операцію Об’єднаних Сил немає, тому продовжуємо користуватися 

нинішніми нормами.  

Так, Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» № 44 від 2 вересня 2014 року (ст.,ст 6,7,8,5): 

 звільняє від сплати за користування земельними ділянками державної 

та комунальної власності; 

 скасовує орендну плату за користування державним та комунальним 

майном і концесійного платежу за право на створення (будівництво) та/або 

управління (експлуатацію) державним та комунальним майном; 

 встановлює мораторій на нарахування пені за несвоєчасне внесення 

платежів за житлово-комунальні послуги ; 

 ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам 

господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення 

антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, 

вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення 

антитерористичної операції [1].  

Крім того, Податковим кодексом України встановлено ряд пільг для СПД, 

які ведуть свою діяльність на території непідконтрольній Україні та в зоні 

проведення ООС. 

Проте, незважаючи на всі намагання держави підтримати таких суб’єктів 

підприємницької діяльності, існує маса питань, які, на сьогодні, ніяким чином не 

врегульовані.  

Так, однією із проблем з якою стикаються підприємці є  податок на 

земельну ділянку. Компанії, які мали свої офіси, філії або представництва на 

непідконтрольній території України зобов’язані сплачувати податок на нерухоме 

майно. Але при цьому вони не мають можливості використовувати ці землі за 

своїм призначенням бо це є неможливим через ситуацію, яка склалася в країні.  

На жаль, на сьогодні в Податковому кодексі та в інших актах не 

врегульоване питання щодо сплати такого податку. 

Також є тенденція, що суб’єктам підприємницької діяльності, котрі досі 

ведуть діяльність на непідконтрольній території, не відшкодовують податок на 

додану вартість. Адже порядок такого відшкодування ніяк не закріплюється в 

законодавстві. Тому для компанії, яка і так має ускладнення щодо ведення 

бізнесу, через це додається ще більше проблем [3]. 

Навіть підписаний нещодавно Держбюджет на 2019 рік не несе в собі 

положень щодо відшкодування податку на додану вартість СПД. Незважаючи на 

те, що Європейська Бізнес Асоціація неодноразово зверталася до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства Фінансів України та Верховної Ради України 

щодо зрушення цієї проблем з мертвої точки, але, як ми можемо помітити, так 

нічого і не змінилося. Таким чином можна сказати, що звернення було 

проігноровано владою. 
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Підсумовуючи усе вищезазначене, варто сказати, що на сьогодні все ще 

залишається низка неврегульованих питань щодо забезпечення прав СПД в 

умовах проведення Операції Об’єднаних Сил та на непідконтрольній Україні 

території.  

На нашу думку, законодавцю слід більш детально дослідити прогалини, які 

були виявлені в законодавстві за час проведення АТО та ООС для того аби в 

нашій державі реально забезпечувалися та дотримувалися права таких СПД. 
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КОЛЕКТИВНІ ЛЮДСЬКІ ПРАВА: ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

 

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2018 році» вказала на необхідність «урочисто відзначити на державному 

рівні» декілька десятків пам’ятних дат і ювілеїв (зокрема, 100 років з дня 

звільнення Криму від більшовиків (22.04.1918); 100 років з дня завершення 

Першої світової війни (11.11.1918); 80 років з дня заснування Центральних 

республіканських майстерень з реставрації цінних музейних експонатів 

(27.06.1938) тощо) [1].  

Не применшуючи значення названих та інших, передбачених у додатку до 

цієї Постанови, пам’ятних дат, не можемо з подивом не констатувати відсутність 

у цьому переліку 10.12. 2018 р. Як відомо, саме цього дня все цивілізоване 

людство (у тому числі й учасники даного «круглого стола»!) відзначає 

семидесятирічний ювілей прийняття та проголошення резолюцією 217 A (III) 

Генеральної Асамблеї ООН Загальної декларації прав людини.  

Значущість вказаної неординарної події, як, власне, і самої Декларації, 

неможливо переоцінити, надто з відстані років, що вже минули від «початку 

планетарного визнання основоположних прав і свобод людини» [2, с. 27]. 

Нагадаємо, що у відомій з кінця 70-х рр. XX ст. концепції К. Васака [3] було 

запропоновано виокремлювати три покоління прав людини, які, на думку цього 
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вченого, співвідносяться з трьома ідеалами Великої Французької революції: 

свобода, рівність і братерство [4, с. 837]. 

У концепції поколінь прав людини особливу увагу приділено правам 

третього покоління. Одночасно їх виділення зазнало і найбільшої критики 

опонентів цієї типології. К. Васак назвав права третього покоління правами 

солідарності. На його думку, права першого і другого поколінь виражають 

надмірний індивідуалізм і навіть егоїзм, що передбачає протиставлення індивіда і 

суспільства. Права першого покоління покликані захищати індивіда від 

неналежного поводження держави, а права другого забезпечують йому 

можливість вимагати від держави реалізації спеціальних урядових програм із 

надання соціальної підтримки та допомоги. Однак, при цьому не береться до 

уваги, що добробут людини неможливий без її участі в житті спільноти, для 

гідного життя людина потребує не тільки свободи, рівності, а й братерства. Права 

третього покоління покликані подолати автономію окремих індивідів, які 

конкурують між собою, і забезпечити соціальну солідарність, що дозволить 

людям повністю розкрити свій потенціал шляхом спільної участі в соціальному 

житті різних спільнот, до яких вони належать [4, с. 839].  

За такого розуміння «змістовного наповнення» поколінь прав людини, як 

видається, стають очевидними деякі кореляції між цими конкретними 

«поколіннями прав» і визначальними течіями сучасної політико-правової 

філософії, які неодноразово були в центрі уваги наших попередніх публікацій [5; 

6]. Відтак, гадаємо, не буде перебільшенням сказати, що права першого покоління 

й сьогодні займають почесне місце на прапорі лібералізму, а третього покоління – 

на стягах комунітаризму. Що ж до прав людини другого покоління, слід визнати, 

що з огляду на притаманну їм специфіку [7], останні допускають як 

номіналістичні, так і, в окремих випадках, також і реалістичні інтерпретації. При 

цьому філософські підвалини означеного покоління прав людини тяжіють, 

вочевидь, до комунітарного й соціоцентричного витлумачення. 

З іншого боку, в наш час деякі автори висловлюють думку, що «недоцільно 

відносити колективні права до прав людини, хоча б і третього покоління. Адже 

йдеться саме про колективні права, тобто права колективу як окремо взятого 

суб'єкта, а не окремої людини» [8, с. 88]. Ця теза викликає сумніви в її 

коректності. Гадаємо, вона може свідчити про неявну прихильність авторки тези 

до положень крайнього філософського реалізму, який  вважає універсалії 

існуючими незалежно від речей (у даному варіанті – колективні права нібито 

існують незалежно від людей!).  

З іншого боку, як видається, є раціональне зерно в пропозиції А. Ковбана, 

котрий переконує: «Вживання терміну «колективні права людини» в правовій 

науці є недоречним, оскільки не вказує самих суб’єктів та носіїв. Найбільшу 

повноту відображає термін «колективні людські права», які представляють собою 

важливий інститут сучасного національного та міжнародного права» [9, с. 109].  

Принагідно не можемо тут не згадати позицію С. Головатого, котрий в 

останні роки принципово виступає на користь застосування словосполучення 

людські права замість «права людини» [10]. Вказаний дослідник в якості 

аргументації та пояснення своєї позиції зокрема зазначає, що  «вислів  «людські 

права» … виступає самостійною семантичною одиницею, не є складеним 
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поняттям, а є нерозкладним і таким, що робить наголос на людськості прав, а не 

на тому, хто є носієм прав» [10, с. 8].  

Знаковим та безумовно не випадковим, а таким, що підтверджує та 

водночас, почасти, і формує нову тенденцію у вітчизняному правознавстві, 

видається той факт, що терміно-поняття людські права (щоправда, не замість, а 

поряд, як синонім словосполучення «права людини») став використовувати у 

своїх публікаціях приблизно в той самий час і багаторічний опонент С. 

Головатого – знаний дослідник «праволюдинної» тематики П. Рабінович [2; 11].  

Очевидно, що Загальна декларація прав людини була відображенням 

політико-правової ідеології лібералізму. Тому (враховуючи ліберальний постулат 

щодо пріоритетності індивіда перед колективом) не дивно, що вона проголосила 

права особи, практично залишивши поза увагою права соціальних спільнот. 

Проте, на нашу думку, такі терміно-поняття, які містяться у Декларації, як от 

«члени людської сім’ї», «совість людства» (Преамбула), «в дусі братерства» 

(ст. 1), «сім’я» як «природний і основний осередок суспільства» (ст.16), «воля 

народу» (ч. 3 ст. 22), «кожна людина, як член суспільства» (ст. 22), «дружба між 

усіма народами, расовими або релігійними групами» (ст. 26), «культурне життя 

суспільства» (ст. 27), «соціальний і міжнародний порядок» (ст. 28), «обов’язки 

перед суспільством» (ст. 29), можна вважати щонайменше «паростками», які 

готували ґрунт для розвитку концепції та створення реальних міжнародно-

правових і внутрішньодержавних механізмів забезпечення та захисту не лише 

індивідуальних, а й, власне, колективних людських прав. Прикметно, що на цю 

обставину майже ніколи не звертали увагу дослідники Загальної декларації прав 

людини! 

На завершення зазначимо, що на наше переконання, семидесятирічний 

ювілей прийняття Генеральною Асамблеї ООН Загальної декларації прав людини 

повинен стати поважним приводом для глибоких роздумів та гарячих дискусій 

вітчизняних правознавців щодо ефективізації юридичних гарантій людських прав 

в Україні в світлі міжнародних стандартів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРОВАДЖЕНЬ 

ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН 

 

Необхідність оновлення наукових підходів до визначення сутності, змісту, 

призначення та особливостей провадження за скаргами громадян, учасником 

якого є правоохоронний орган обумовлена, по-перше, стрімким розвитком та 

впровадженням демократичних засад у процес державно-управлінського впливу 

на суспільство, по-друге трансформацією ролі держави та вектору діяльності її 

органів з «наглядового» до «обслуговуючого». Проте, незважаючи на означений 

та закріплений у програмних документах вірний вектор розвитку діяльності 

державних органів, зокрема й тих, що володіють правоохоронною функцією та 

забезпечують її реалізацію, варто констатувати, що питома вага недовіри до 

правоохоронних органів не зазнала позитивних змін та продовжує зростати. Про 

це свідчать результати проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені 

Ілька Кучеріва та Центром Разумкова дослідження [1]. Відповідно сформованих 

статистичних даних у 2016 році лише з травня до грудня на «Урядову гарячу 

лінію» звернулися понад 2000 громадян зі скаргами, предметом яких переважно 

ставали конфлікти у відносинах із правоохоронними органами, зокрема, 

перевищення їх посадовими особами владних повноважень, використання 

службового становища, тощо [2].  

Окремо на існуванні системних проблем в діяльності правоохоронних 
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органів наголошується в Національній стратегії у сфері прав людини і 

громадянина [3]. Слід також наголосити, що серед пріоритетних завдань 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні визначено 

покращення законодавчого регулювання механізму позасудового захисту прав і 

свобод громадян, що відбувається шляхом подання адміністративної скарги до 

відповідного органу, який відповідно розглядає та вирішує справи щодо скарг у 

порядку, наближеному до судового провадження (тобто так званої 

адміністративної «квазіюстиції») [4]. 

Важливість саме цього напряму у забезпеченні прав і свобод громадян у 

відносинах із правоохоронними органами важко переоцінити, а тому провадження 

за скаргами громадян у площині адміністративно-правової науки останнім часом 

піддається глибокому науковому осмисленню з боку вітчизняних та зарубіжних 

теоретиків і практиків. Проте, незважаючи на наявність досить широкого спектру 

присвячених цій проблемі наукових публікацій, слід констатувати відсутність 

цілісного уявлення щодо особливостей здійснення органами Національної поліції 

України проваджень за скаргами громадян, оскільки представники 

адміністративно-правової науки як правило, розглядають це питання крізь призму 

загального вивчення провадження за пропозиціями, заявами, скаргами, або як 

засобу оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

тобто адміністративного позову із фрагментарним оглядом скарги. 

На законодавчому рівні термін «скарга» закріплений Законом України «Про 

звернення громадян», який є фундаментальним і встановлює питання практичної 

реалізації громадянами України права вносити до органів державної влади скарги 

щодо дій посадових осіб, державних і громадських органів для відстоювання 

своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення [5]. 

Передумовою формування правового інституту звернення громадян зі скаргою 

реалізуються в згаданому Законі на підставі окремих норм Конституції України. 

Так, відповідно до ст. 3 Основного Закону України, людина, її життя і здоров’я, 

честь та гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю, а утвердження й забезпечення прав людини є головним обов’язком 

держави. Статтею 40 Конституції України визначено право людини й 

громадянина направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 

розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк. Частина друга ст. 55 гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових та службових осіб [6]. Водночас у преамбулі Закону України «Про 

звернення громадян» йде мова про оскарження дій посадових осіб, державних і 

громадських органів і у ст. 1 «Звернення громадян» відсутня пряма вказівка на 

можливість захисту громадян (інших осіб) від порушення їх прав і законних 

інтересів неправомірним (незаконним) рішенням. Хоча, при визначенні термінів у 

ст. 3 «Основні терміни, що вживаються в цьому Законі» визначаючи термін 

«скарга» указується, що нею є звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 

державних органів тощо [5]. Судячи з наведеного, центральне місце приділяється 

саме діяльності органів держаної влади, а об’єктом скарги є їх дії (бездіяльність). 
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До того ж, вказівка у ст. 3 цього Закону свідчить, зокрема й про правову форму 

діяльності органів державної влади у вигляді рішення (адміністративного акта). 

Резюмуючи необхідно вказати, що питання співвідношення понять «рішення» та 

«адміністративний акт» нині потребує більш глибокого дослідження, оскільки з 

розвитком саме «вітчизняного варіанту» інституту публічної адміністрації, який 

проходить власне становлення вже варто замислитися про таке співвідношення. 

Це пояснюється тим, що, ймовірно термін «рішення» використовуватиметься для 

позначення діяльності державних органів, зокрема й правоохоронних, щодо 

обмеження реалізації (носитимуть характер припису) громадянами своїх 

суб’єктивних прав, а термін «адміністративний акт» – для їх реалізації. Наукова 

розробка вказаного співвідношення та врахування зроблених висновків при 

конструюванні правових норм, до прикладу, в Проекті Адміністративно-

процедурного кодексу України, нададуть підстави визначити особливості 

провадження за скаргами предметом яких є як «рішення», так і «адміністративний 

акт», у тому числі й правоохоронного органу. 

Щодо змісту провадження за скаргами громадян, то він традиційно 

визначається як упорядковані стадії. Так, В. Білоус та Р. Кукурудз виділяють у 

межах аналізованого провадження чотири стадії: порушення справи за скаргою, 

розгляд справи, оскарження рішення в справі, виконання рішення в справі [7, 

с. 97]. Варто вказати, що визначаючи перелік стадій провадження автори не 

вказують на обов’язковості чи факультативності тієї чи іншої стадії, зокрема 

стадії оскарження рішення у справі, яка не є обов’язковою. Крім того, доцільно 

вказати, що стадія «розгляд справи» повинна закінчуватися прийняттям рішення, 

яке у подальшому може виконуватися чи підлягає перегляду. Також наголосимо, 

що на нашу думку, не доцільно характеризувати провадження щодо оскарження 

та виділяти стадію оскарження. Тим більше, аргументом слугуватиме те, що на 

стадії «розгляд справи» вже прийнято рішення у скарзі. Висловлюючи критику 

наведеного положення, ми не маємо на увазі обмеження права на оскарження 

рішення прийнятого за результатом розгляду скарги. Таке редакційне 

виправлення спрямоване на уникнення тавтології та плутанини, яку спричинить 

наведене формулювання у разі нормативного закріплення. Більш прийнятною, на 

нашу думку є назва «перегляд прийнятого рішення», а не «оскарження». 

Закон України «Про звернення громадян» на відміну від КУпАП, не містить 

терміну провадження, однак Розділом 2 встановлює порядок розгляду звернень 

громадян, а точніше матеріальний його аспект – обов’язки скаржника та суб’єкту 

розгляду, строки та особливості форми звернення [5]. До того ж, необхідно 

наголосити, що вказаний Закон не конкретизує суб’єктів, до яких можливо 

звернутися зі скаргою (іншим зверненням). Це обумовлює необхідність 

підзаконного унормування наведеного порядку, що враховуватиме компетенційні 

особливості того чи іншого органу, зокрема й правоохоронного. Варто додати, що 

Розділом 2 Закону України «Про звернення громадян» встановлюється окремі 

порядкирозгляду звернень громадян. Однак, статтями 14, 15, 16 встановлюються 

особливості розглядупропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг – 

відповідно. На нашу думку, це свідчить про необхідність розділення вказаних 

порядків, тобто потребує нормативного визначення саме провадження та 

процедурна його складова. 

Зважаючи на викладене вище, під провадженням за скаргами, яке 
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здійснюється органами Національної поліції України, слід розуміти врегульовану 

чинним національним законодавством діяльність цих органів, їх посадових осіб 

щодо розгляду та вирішення спору про порушення прав або законних інтересів за 

скаргою громадян на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб з метою 

відновлення та захисту прав, свобод та інтересів громадян. Зміст такого 

провадження розкривається під час здійснення органами Національної поліції, їх 

посадовими особами процесуальних дій, які є його стадіями, а саме: 

1) встановлення фактичних обставин справи (аналіз фактичних даних, оцінка, 

розгляд їх повноти та достовірності); 2) вибір та аналіз норми застосування у 

справі; 3) вирішення справи, що виражається у прийнятті рішення 

(правозастосовного акту); 4) перегляд прийнятого рішення; 5) виконання рішення 

шляхом здійснення фактичних дій щодо відновлення порушених прав громадян. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У ВІРТУАЛЬНІЙ 

КІБЕРКОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКИЙ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗМІСТІ 

ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

10 грудня 1948 року є знаменним днем в історії людства. Саме в цей день 

Генеральною Асамблеєю ООН в Парижі прийнята Загальна декларація прав 

людини, яка проголошує і закріплює природні права людини, а саме: встановлює 

рівність людей, закликає до братерства, заперечує будь-яку дискримінацію, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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забороняє рабство у будь-якому вигляді, встановлює гуманне ставлення людей 

між собою. Охорона проголошених прав і свобод покладається на держави, що їх 

визнали, та конституції, що закріпили шляхом надання гарантій, а також на 

законодавчому рівні встановлюють захист та покарання за їх порушення. 

На наш погляд, людство протягом 70-ти років добилося значних успіхів у 

наголошеному захисті, а перед нами стоїть завдання на базі природних прав і 

свобод здійснити аналіз доцільності та перспективності цивільно-правового 

захисту віртуальної кіберкомерційної діяльності, як нової сфери інформаційно-

економічного кіберкомерційного розвитку українського суспільства та людства в 

цілому. Це актуалізує сенс природних прав і свобод людини, притягує увагу 

фахівців-правників до створення правового поля у кіберкомерції за Інтернет та 

іншими інформаційними мережами. 

Прогнозуючи перспективи розвитку людства, Генеральна Асамблея 

проголосила зміст Загальної декларації прав людини як програмного документу 

щодо прагнення всіх народів і держав до поваги та шани аналізованих прав і 

свобод, що забезпечені національними і міжнародними прогресивно-правовими 

засобами з ефективного застосування їх для процвітання людства у всіх сферах 

суспільного життя [1]. 

Мета роботи полягає в дослідженні перспективного правового регулювання 

кіберкомерції за криптовалютними розрахунками в мережі Інтернет через призму 

Загальної декларації прав людини. 

Об’єктом дослідження, вважаємо, є кіберкомерційні відносини в Інтернет-

мережі, які за своєю сутністю спрямовані на захист природних прав і свобод та 

інтересів людей, які, на наш погляд, повинні бути технічно, технологічно і 

кібернетично захищеними. 

Предметом дослідження є цивільно-правовий захист прав людини у 

віртуальній кіберкомерційній сфері суспільних відносин, що функціонують в 

Інтернет-мережі за людською інформаційно-кібернетичною природою та 

технічним, технологічним і кібернетичним захистом. 

Під час написання доповіді нами використанні наступні методи 

дослідження. До них відносимо філософські закони: єдності та боротьби 

протилежностей, який визначає триєдину єдність інформатики, кібернетики, 

комерції, які таким чином зміцнюються, удосконалюються і примножують 

економіку державного і суспільного життя. Відомий закон переходу кількісних 

змін в якісні та навпаки відображує динаміку розвитку кіберкомерції в Інтернет-

мережі із застосуванням криптовалютних операцій, що значно активізує 

економіку нашої держави. Популярним є закон «заперечення заперечення», який 

за своїми новаціями застосування кіберкомерційних прав і свобод людини певним 

чином вимагає прогресивного ставлення до змісту досліджуваної декларації та 

прийняття нових сфер кіберкомерційної діяльності та криптовалютних операцій. 

Вважаємо, що громадянське суспільство і держава перманентно удосконалюють 

свої кіберкомерційні та криптовалютні можливості. 

Тому доцільно розглянути і цивільно-правовий захист прав людини у 

віртуальній кіберкомерційній діяльності. Її доцільність визначається тим, що все 

більше людей звертаються до Інтернету задля проведення різного роду покупок, 

платежів, замовлень, що збільшує товарообіг і кількість наданих послуг на ринку 

інтернет-комерції. Аналіз статистики показує, що на 2018 рік кіберкомерційний 
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товарообіг складає близько 50 мільярдів гривень, що позитивно для держави і 

суспільства. В.Федоричак констатує, що у 2018 році прогнозується зростання 

прибутків до 65 мільярдів гривень. Автор зазначає, що 31% українських 

користувачів Інтернету хоча б один раз робили покупку в онлайні; приблизно 45% 

всіх онлайн-покупців хоча б раз купували через соціальні мережі. На 

підтвердження цього, дані Національного банку України показують, що частка 

безготівкових платежів з використанням банківських карток в Україні зросла до 

38,1%. Виявлено, що за останні 9 місяців 2017 року українці за допомогою 

банківських карт здійснили в Інтернеті покупки на 215 мільярдів гривень [2]. 

На наш погляд, з цього виникає необхідність захисту кіберкомерційної 

діяльності у мережі Інтернет. 

Найбільшими Інтернет-магазинами є Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua. 

Всі вище перераховані сайти є маркетплейсами. За попередній рік українці 

витратили на них 14,2 мільярди гривень, що майже на 70% більше в порівнянні з 

роком, що передував раніш. 

Кіберкомерція в інтернет-мережі та інших електронних мережах 

спрямована на прискорення офертно-акцептних відносин швидкості постачання 

та надання послуг за миттєвим укладенням розрахунків у договорах, що викликає 

зміцнення економіки в цілому і її фінансову виробничо-промислову послуго-

забезпечувальну діяльність. 

В ситуації, що склалася з боку держави виникає необхідність здійснювати 

нові контрольні, нотаріальні кіберфункції, які пов’язані з переходом права 

власності на нерухомість від одного суб’єкта до іншого, здійснювати дистанційну 

купівлю-продаж. Сутність дистанційної купівлі-продажу на нерухомість можлива 

тільки в тому випадку, якщо в участі таких правочинах залучені не тільки 

представники сторін, але й представники державних органів, а законність такого 

договору, що укладається дистанційно від нерухомості може бути підтверджена 

тільки представниками органів влади або органами, які здійснюють нотаріальну 

функцію, державну реєстрацію, контроль за результатом розрахунків сторін. Звідси 

виникає необхідність визначитися з кіберкомерційною дистанційною купівлею-

продажем нерухомості щодо внесення змін, наприклад в ст.655 Цивільного кодексу 

України [3] – дистанційна купівля-продаж, в ч.6 ст.656 ЦК додати наступним 

змістом: «особливості договору кіберкомерційного купівлі-продажу нерухомості», 

в ст.657 ЦК – корисно додати «електронні форми дистанційного укладання 

договору», за ст. 654 ЦК закріпити «момент передачі нерухомості у власність 

визначається за змістом договору або представникові покупця або самому 

покупцеві», де вказуються відповідні терміни одержання останнім права на 

власність. 

Інноваційний характер технологій на сьогодні зачіпає як розвиток 

підприємств, галузей виробництва, сфери виготовлення нової продукції, так і 

способів зберігання, транспортування та передавання фінансових активів. 

Криптовалюта і є новою кіберкомерційною продукцією Інтернет-бізнесу. Так як 

вона може використовуватися в якості електронного платіжного засобу, то 

кіберкомерція постає середовищем використання цього засобу, що забезпечує рух 

виробництва від сировини до товарів, надання послуг та створення кіберумов 

їхнього переходу із віртуальної реальності сучасного ринку товарів із 

забезпеченням потреб та інтересів споживачів. 
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На нашу думку, віртуальні гроші потребують правової регламентації задля 

їх безпечного використання. Громадяни повинні бути захищені в даній сфері 

відносин. Також юридичне забезпечення зазначеного надасть більше 

можливостей у використанні кібергрошей. 

Криптовалютні операції у зв’язку тим, що вони здійснюють рух товарів 

певних підприємств, установ, організацій забезпечують перерахування грошей за 

послуги пасажироперевезень, вантажу, здійснення інших розрахунків на законних 

підставах викликає необхідність створення міжнародних мереж криптовалютних 

розрахунків. Для цього виникає треба затвердити кібернетичну валюту 

міжнародного масштабу, яку здатні контролювати кіберсистеми держав з 

постіндустріальною економікою, а значить із новими інтернет мержевими 

охоронюваними органами і комп’ютерними системами локального, 

міжлокального, державного, міждержавного, світового рівня. 

Хоч і існують деякі законодавчі акти, які регулюють сферу 

кіберкомерційних відносин, але вони не забезпечують повну її регламентацію. 

Наразі важливо захистити права і свободи споживачів та постачальників в 

кіберкомерційній мережі. За основу створення відповідних законодавчих актів 

необхідно взяти Загальну декларацію прав людини, адже саме вона регулює 

найважливіші суспільні відносини і забезпечує їх охорону. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ МВС УКРАЇНИ 

 

В ході реформування системи МВС приділяється значна увага щодо 

розширення сервісної функції у вигляді надання адміністративних послуг [1]. Для 

виконання поставленого завдання створено головний сервісний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, який запускає проект «Таємний клієнт». 

У рамках зазначеного проекту, громадяни зможуть відкрито перевірити роботу 

державної структури та вплинути на хід розвитку реформи в напрямку сервісу. 

https://ag.marketing/elektrona-komerciya-v-ukraini-2018/
https://ag.marketing/elektrona-komerciya-v-ukraini-2018/
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Мета – отримати незаангажовані відгуки як спеціально підготовлених 

перевіряючих, так і пересічних громадян, аби покращити якість надання послуг. 

До центру щороку звертаються понад 4 млн осіб, їхню думку важливо почути, 

якщо ми хочемо будувати довіру між установою та суспільством. 

Таємним клієнтом зможе стати будь-яка людина під час візиту до 

сервісного центру МВС. Для цього необхідно детально ознайомитися з анкетою-

відгуком та критеріями оцінки роботи сервісного центру МВС, відвідати 

сервісний центр МВС та отримати реальну послугу, заповнити та надіслати 

анкету-відгук (про проект: hsc.gov.ua/guest/: анкета для заповнення: 

hsc.gov.ua/anketa/). 

Зокрема, під час свого візиту до сервісного центру громадянин зможе 

оцінити роботу адміністратора за інформаційною стійкою: адміністратора, який 

надав послугу; екзаменатора (у випадку складання іспиту на право керування 

транспортним засобом); фахівця Експертної служби МВС; спеціаліста кол-центру 

Головного сервісного центру МВС. Клієнт також зможе надати інформацію щодо 

зручності навігації, дотримання інклюзивних умов, організації роботи сервісного 

центру МВС, доступності інформації на сайті та консультаційної підтримки у 

соціальних мережах. 

Першим в рамках пілотного проекту громадяни зможуть оцінити роботу 

п’яти сервісних центрів МВС у місті Києві за адресами: проспект Степани 

Бандери, 26 В (ТЦ «Метро»); вул. Павла Усенка, 8; Столичне шосе, 104; 

вул. М. Грінченка, 18; с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А. 

Усі відгуки та зауваження будуть опрацьовані в режимі реального часу, а 

результати проекту будуть оприлюднені за місяць на сайті Головного сервісного 

центру МВС. Пізніше проект буде масштабовано по всій Україні. 

В рамках проекту можна буде перевірити якість надання наступних послуг: 

реєстрація та перереєстрація авто, отримання посвідчення водія вперше або його 

обмін, отримання довідки про несудимість, замовлення індивідуальних номерних 

знаків тощо. 

Проект «Таємний клієнт» реалізовується за підтримки Консультативної 

місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні. 

На нашу думку, зазначена форма громадського контролю значно підвищить 

ефективність надання адміністративних послуг розгалуженою системою 

Головного сервісного центру МВС України.  
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КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ СУДДІВ ЯК МЕХАНІЗМ ОЧИЩЕННЯ 

СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ВІД НЕПРОФЕСІЙНИХ І НЕДОБРОЧЕСНИХ 

СУДДІВ ТА СТВОРЕННЯ ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ  

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Конституцією України визначено, що судова система України існує для 

захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та 

законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави шляхом своєчасного, 

ефективного і справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства 

права [1]. Отже, враховуючи стрімкий розвиток сучасних суспільних  відносин, 

регулювання яких забезпечується судовою системою України, діяльність судів 

потребує постійного пошуку адекватних та ефективних засобів, направлених на її 

вдосконалення.  

Вдосконалення судів з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних та юридичних осіб – стандарт гарантований Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року[2], дотримання якого визначено 

ключовим завданням судової реформи в Україні, що стартувала з прийняття 

Верховною Радою України у 2015 році Закону «Про забезпечення права на 

справедливий суд» № 192-VIII від 12.02.2015[3].  

Як вбачається з пояснювальної записки до Проекту Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд» одним із завдань, визначених 

законопроектом, є очищення суддівського корпусу від непрофесійних і 

недоброчесних суддів та створення дієвих механізмів запобігання корупції 

шляхом проведення кваліфікаційної атестації діючих суддів[4]. Таким чином, 

запровадження кваліфікаційної атестації суддів є необхідним, основним, засобом 

реформування вітчизняної судової системи, проте видається достатньо складним 

завданням, так як вдосконалення ефективності судів не повинно порушувати 

доктринальний принцип побудови судової влади – її незалежності від будь-якого 

виду впливу. Зазначений висновок обумовлює актуальність проведення даного 

дослідження з метою виявлення балансу між незалежністю судової системи 

України та запровадженням кваліфікаційної атестації суддів. 

Дослідженню проблем щодо проведення ефективного вдосконалення 

судової системи присвячено достатня кількість наукових робіт, загальний аналіз 

яких показав: основною помилкою при запровадженні судової реформи в державі 

є те, що правники найчастіше концентрують увагу на заходах, направлених на 

забезпечення охорони незалежності судів, нівелюючи при цьому ті заходи, що 

забезпечують підвищення рівня професійної та особистої компетентності суддів, 

їхнього кар’єрного просування[5, с. 31; 6, с. 15]. Подібні зауваження свого часу 

були висловлені відносно судоустрою Італії, Іспанії, Португалії, а в межах 

сучасного періоду – відносно східно-європейських держав [7, с. 120; 8].  
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Як зазначає вчений В.В. Молдован аналіз досвіду судового реформування 

деяких держав Європи дає підстави для висновків, що у тих випадках, коли 

незалежність суду не була забезпечена такими чинниками як професійна 

компетентність та справедливе кар’єрне просування суддів, проявляється ряд 

негативних наслідків, які можливо диференціювати на чотири види: 1) 

дискреційність (адміністративний вплив на незалежність судді); 2)  корпоративізм 

(вплив зв’язків всередині групи); 3) фаворитивізм (вплив особистих зв’язків); 4) 

корупція (вплив матеріальних засобів та благ)[9, с. 59]. Таким чином, у випадку 

прояву будь-якого із перелічених наслідків, демократична держава зобов’язана 

вжити необхідних та ефективних заходів, направлених на досягнення балансу між 

незалежністю судоустрою та професійною компетентністю суддів, шляхом 

проведення судових реформ, одним з яких є кваліфікаційна оцінка суддів. 
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ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

 

Проведення антитерористичної операції(згодом – операції об’єднаних сил) 

на сході України обумовило необхідність вирішення низки завдань, пов’язаних із 

забезпеченням нормальної життєдіяльності окремих адміністративно-

територіальних одиниць Донецької і Луганської областей, в яких внаслідок низки 

причин об’єктивного та суб’єктивного характеру органи місцевого 

самоврядування не виконували свої функції. Для розв’язання цієї проблеми було 

утворено низку військово-цивільних адміністрацій, діяльність яких дозволила у 

стислі терміни подолати найбільш деструктивні наслідки російської агресії. 

Призначення військово-цивільних адміністрацій, як визначено у ст. 1 Закону 

України «Про військово-цивільні адміністрації», полягає у забезпечення дії 

Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації 

життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної 

агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної 

катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації 1. Зазначена 

специфіка цього державного органу обумовлює особливу увагу до такого 

елементу його адміністративно-правового статусу, як повноваження.  

У загальному розумінні повноваження – це право, надане кому-небудь для 

здійснення чогось 2, с. 684. У теорії адміністративного права існують широкі 

тлумачення цього терміну. Так, наприклад, на думку І. П. Голосніченка та 

Д. І. Голосніченка, повноваження – це «система прав та обов’язків, набутих у 

легітимний спосіб державою, місцевим самоврядуванням, державними органами і 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами 

правовідносин з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини і 

громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому» 3. З таким 

поглядом вчених ми цілком погоджуємось. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»ці 

державні органи здійснюють на від повідній території повноваження районних, 

обласних рад, державних адміністрацій та інші повноваження, визначені цим 

Законом 1. Щодо останніх, необхідно зазначити, що до них відносяться норми, 

які містяться у ст. 5 цього Закону. Саме вони є виключенням, порівняно із 

повноваженнями органів місцевих рад та державних адміністрацій, що діють 

згідно норм, передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». Ці виключні повноваження 

(наприклад, право порушувати у порядку, визначеному Конституцією і законами 

України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських 

об’єднань; встановлювати обмеження щодо перебування у певний період доби на 

вулицях та в інших громадських місцях без визначених документів (п.п. 1, 4 ст. 5 

Закону України «Про військово-цивільні адміністрації») 1 тощо) обумовлені 
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специфікою цього державного органу, особливими умовами його організації та 

діяльності.  

У той же час, що стосується загальних норм (з урахуванням положень ст. 1 

Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»), можна припустити, що 

вони є спільними для військово-цивільних адміністрацій з відповідними 

повноваженнями місцевих, районних, обласних рад або державних адміністрацій. 

Проте, їх порівняльний аналіз свідчить про наявність деяких прогалин і 

суперечностей.   

Так, наприклад, Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» не 

містить жодної норми, яка регламентує повноваження військово-цивільних 

адміністрацій у галузі зовнішньоекономічної діяльності (на відміну від Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» (ст. 26) та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (ст. 35). У той же час, як свідчать дані 

Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 

Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, зовнішньоторговельний 

оборот товарів Донецької області, наприклад, за 2017 рік, склав 6466,6 млн. дол. 

США (збільшився порівняно з 2016 роком на 42,4 %) і мав позитивне сальдо 

2398,9 млн. дол. США, у т.ч. експорт – 4432,8 млн. дол. США, імпорт – 2033,8 

млн.дол. США 4. Це також стосується таких сфер як: зайнятість населення 

(ст. 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»), реєстрація місця 

проживання фізичних осіб та відзначення державними нагородами України 

(ст.ст. 37-1, 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Повертаючись до визначення терміну «повноваження», наданого 

І. П. Голосніченком та Д. І. Голосніченком, звернемо увагу на таку ознаку, як 

«легітимний спосіб» їх набуття. Вчені пояснюють, що «загальним правилом 

визнання легітимності повноважень за органом законодавчої або виконавчої 

влади, чи посадовою особою є те, що вони набувають повноважень на основі 

дотримання всіх вимог законодавства, і діють у спосіб визначений в ньому» 5, 

с. 95. Тобто, повноваження повинні бути визначені у належному нормативному 

акті для їх легіматизації і легітимності діяльності відповідного державного 

органу. Відсутність чітко викладеної норми у правовому акті створює відповідну 

прогалину у законодавстві і стає підґрунтям для можливих зловживань,  

ігнорувань виконання покладених функцій з боку посадових осіб, і загалом є 

проявом правового нігілізму. Як справедливо зазначають І. М. Шопіна і 

О. А. Гущин, розвиток будь-якої сфери правового регулювання значною мірою 

обумовлений впливом двох факторів, а саме: перший – пов’язаний з наявністю 

правничих наукових шкіл, діяльність яких включає напрацювання й 

удосконалення термінологічного апарату, вироблення концепцій та принципів 

правового регулювання, диференціацію видів суспільних відносин, пошук 

прогалин та суперечностей у нормативно-правових актах і розробку пропозицій 

щодо їх усунення, другий – обумовлений якістю підготовки персоналу для певної 

сфери діяльності, відповідністю чинних освітніх програм актуальному рівню 

розвитку цієї діяльності, постійним удосконаленням навчально-методичного 

забезпечення з метою врахування в ньому не тільки існуючих, а й перспективних 

напрямів правового регулювання суспільних відносин. Обидва фактори тісно 

пов’язані між собою, оскільки правничі наукові школи, як правило, виникають у 
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вищих навчальних закладах, які готують кадри для певної сфери правозастосовної 

діяльності, і здійснюють свій вплив не тільки на формування цілісної особистості 

професіонала, здатного до саморозвитку, а і на якість нормотворчої роботи за 

певним напрямом. На жаль, багаторічне знецінювання воєнного права у системі 

підготовки військових кадрів у вищих військових навчальних закладах призвело 

як до занепаду наукових шкіл у вказаній галузі, так і до погіршення якості 

нормотворчої роботи [6, с.145-147].  

На підставі аналізу адміністративно-правового регулювання 

функціонування військово-цивільних адміністрацій можна зробити висновок, що 

їх повноваження охоплюють наступні сфери: планування і соціально-

економічного розвитку; бюджету та фінансів; управління майном; 

містобудування, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового 

обслуговування, транспорту, зв’язку і телекомунікацій; освіти, охорони здоров'я, 

культури, фізкультури і спорту та соціального захисту населення; регулювання 

земельних відносин, охорони довкілля та пам’яток історії або культури; сфері 

оборони, національної безпеки та цивільного захисту; забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; вирішення 

організаційно-представницьких питань та питань у сфері адміністративно-

територіального устрою. Разом з тим їх закріплення у Законі України «Про 

військово-цивільні адміністрації» суперечить правилам нормотворчої техніки, 

відповідно до яких закон має бути викладений у доступній формі, а його 

положення мають трактуватись однозначно, що дозволить запобігти їх 

довільному тлумаченню. На нашу думку, вказана проблема потребує подальших 

наукових досліджень з метою створення логічної та несуперечливої системи 

повноважень військово-цивільних адміністрацій. 

 

Список використаних джерел 

1. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 03.02.2015 

№ 141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015 р. № 13. Ст. 87. 

2. Словник української мови: в 11-ти т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства 

ім. О. О. Потебні / ред. А. В. Лагутіна, К. В. Ленець. Київ: Наукова думка, 1975. 

Т. 6: П. 832 с.  

3. Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І. Теорія повноважень, їх 

легітимність та врахування потреб і інтересів при встановленні на законодавчому 

рівні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових 

праць. № 1 (9).  URL: http://afgp.kpi.ua/sites/default/files/11%20-%201_9_%20-

%2025.pdf. 

4. Стан зовнішньоекономічної діяльності Донецької області за 2017 рік. 

URL: http://dn.gov.ua/stan-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-donetskoyi-oblasti-za-

2017-roku/. 

5. Голосніченко Д. І. Набуття повноважень органами законодавчої та 

виконавчої влади. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2014. 

Вип. 1 (21). С. 92-95. 

6. Шопіна І.М., Гущин О.О. Актуальні проблеми сучасного стану розвитку 

воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни. Форум права. 

2017. – № 2. – С. 144–148 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_2_24. 

 



159 

 

О.М.Сказко, 

аспірант Науково-дослідного інституту інформатики і права 

Національної академії правових наук України 
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ДОМЕННИХ СПОРІВ 

 

Як відомо, предмет інформаційного права складають суспільні відносини, 

що визначають правове регулювання створення, зберігання, володіння, 

використання, користування, поширення інформації, формування та використання 

інформаційних ресурсів, встановлення режимів доступу до інформації, створення 

та використання інформаційних систем, використання інформаційного продукту, 

забезпечення прав суб’єктів при отриманні повної та об’єктивної інформації, 

забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів інформаційних відносин, а також 

проведення державної інформаційної політики [1, с.6]. Відповідно до положень 

ст.1 Закону України «Про телекомунікації» домен – це частина ієрархічного 

адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, 

обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється 

[2]. Доменне ім'я, згідно положень ст.1 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг» – це ім'я, що використовується для адресації 

комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті [3]. Слід сказати, що у правових актах та у 

теоретичних джерелах містяться й деякі інші визначення доменного імені, однак 

їх сутність зводиться до виділення як основної їх ознаки того, що доменні імена 

виступають засобом ідентифікації інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. 

Оскільки суспільні відносини, пов’язані із формуванням та використанням 

інформаційних ресурсів, входять допредмету інформаційного права, можна 

зробити висновок, що правове регулювання діяльності, пов’язаної з 

використанням доменних імен, також здійснюється засобами інформаційного 

права. Однак, як ми вказували вище, вирішення доменних спорів у правовому 

порядку переважно здійснюється у межах цивільного та господарського 

судочинства. У науці цивільного права з цього приводу сформувалося два 

основних підходи – майновий і процесний (процедурний). У межах першого з них 

вважається, що право на доменне ім’я є майном, а право на нього носить 

абсолютний характер. Прихильники другого підходу відстоюють думку, що право 

на доменне ім’я має відносний характер і виникає внаслідок укладення договору. 

У будь-якому разі у дослідженнях з цивільного права та цивільного процесу 

досить часто констатується належність правовідносин, пов’язаних з вирішенням 

доменних спорів, до відповідних правових галузей.  

Відносно вказаної позиції ми погоджуємося з думкою І. В. Панової, яка 

вважає, що сьогоднішній етап розвитку інформаційного суспільства неможливо 

забезпечити в рамках адміністративного, або цивільного права з огляду на 

підвищення рівня життя, починаючи від дозвілля, побуту, глобального 

інформаційного обміну, електронної торгівлі, модернізації виробничих процесів й 

управління малими, середніми підприємствами та глобальними корпораціями та 

закінчуючи створенням дедалі новіших інформаційно-програмних та апаратних 
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засобів, без яких вже важко уявити подальше існування та розвиток людства. При 

цьому нині в Україні поки що не розроблена концепція теоретичних засад 

розвитку окремих галузей права. Це стосується й інформаційного права. Як 

сукупність правових норм система права не співпадає із системою законодавства. 

Так, інформаційне право на відміну від інформаційного законодавства, як системи 

нормативно-правових актів, що регулюють інформаційно-правові відносини, 

включає різні інформаційно-правові норми, у тому числі норми права, що 

містяться в актах інформаційного законодавства, а також і норми права, що 

входять до складу нормативно-правових актів джерел інших галузей 

законодавства, зокрема адміністративного та цивільного [4]. При цьому, як 

справедливо зауважують автори монографії «Інформаційна культура в Україні: 

правовий вимір», динамічний розвиток інформаційних технологій значним чином 

впливає на особливості суспільних відносин, сприяючи появі нових їх видів та 

трансформуючи вже існуючі, що не одразу знаходить свій прояв у правовому 

регулюванні [5, с.11].  

Із наведеного вище можна зробити наступні висновки. По-перше, 

функціонування системи доменних імен як засобів ідентифікації інформаційних 

ресурсів належить до кола суспільних відносин, що входять до предмету 

інформаційного права. По-друге, особливістю інформаційно-правових норм є 

комплексний характер багатьох з них, включення до складу інформаційно-

правової норми як суто інформаційного елементу, так і елементу, що може 

належати до іншої галузі права, і саме ця ознака притаманна нормам, 

призначеним регулювати вирішення доменних спорів. По-третє, причина 

неможливості ефективно здійснювати правове регулювання суспільних відносин, 

що виникають під час вирішення доменних спорів, полягає у надзвичайно 

складному і багатозначному понятті категорії «інформація», щодо матеріальності 

якої у правовій науці вже багато десятиліть точаться дискусії. Вказане породжує 

різноманіття концептуальних підходів до категорії «інформаційний ресурс», що 

не може не відображатися на розумінні сутності доменного імені як засобу 

ідентифікації таких ресурсів. Ми вважаємо, що вирішення цих теоретичних 

питань у правовій науці може потребувати глибокого їх усвідомлення та аналізу 

протягом довгого проміжку часу. Однак для отримання можливості детально 

дослідити особливості вирішення доменних спорів на сьогоднішній день 

достатньо усвідомлення комплексного характеру інформаційно-правових норм, 

що виникають у вказаній сфері, і подальшого вивчення властивостей 

інформаційних, цивільних, господарських та міжнародних правовідносин, 

пов’язаних з різноманітними аспектами реалізації права на доменне ім’я 

суб’єктами вказаних відносин. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПОНЯТІЙНИХ КАТЕГОРІЙ СУДОВО-

ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА 

ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ  

 

У руслі судово-експертної діяльності на особливу увагу заслуговує той 

факт, що законодавець чітко не розмежовує деякі базові поняття, на яких 

ґрунтується функціонування експертно-криміналістичних підрозділів. До таких 

понять можна віднести такі: 1) експерт; 2) судовий експерт; 3) експертиза; 

4) судова експертиза; 5) висновок експерта; 6) висновок судового експерта. 

Ці поняття у своїй сукупності спричиняють протиріччя й неточності в їх 

сприйнятті та тлумаченні з боку учасників кримінального, адміністративного 

провадження та вчених. 

Так, Л. М. Романенко у своїй праці «Експертиза в адміністративному 

процесі» на основі проведеного аналізу норм кодифікованого законодавства 

робить висновок про те, що вітчизняний законодавець чітко не розмежовує 

поняття «експертиза» та «судова експертиза». Тому автор робить припущення про 

те, що так звана судова експертиза призначається у процесі розгляду справ 

адміністративним судом, а експертиза призначається органом чи посадовою 

особою [1, с. 7]. 

На нашу думку, для того, щоб внести ясність у зазначені вище понятійні 

категорії, необхідно звернути увагу саме на співвідношення неточностей і 

протирічь понятійного апарату визначеного законодавством, із юридичними 

фактами, зазначеними у відповідних статтях нормативно-правових актів. 

Внесемо ясність у дефініцію таких понять як «експерт» та «судовий 

експерт». 

Відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України, 

експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, 

технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону 

України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено 

проведення досліджень об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про 

обставини вчинення кримінального правопорушення, та надавати висновок з 

питань, які виникають під час провадження і стосуються сфери їх знань [2]. 

Згідно з пунктом 1 статті 66 Кодексу адміністративного судочинства 

України, експертом є особа, яка має необхідні знання й якій в порядку, 

встановленому цим Кодексом, доручається дати висновок з питань, що виникають 
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підчас розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи, шляхом 

дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про 

обставини у справі [3]. 

Пункт 2 зазначеної статті передбачає, що як експерт може залучатися особа, 

котра відповідає вимогам встановлених Законом України «Про судову 

експертизу». 

Необхідно звернути увагу на те, що в змісті зазначених вище норм 

законодавець посилається на Закон України «Про судову експертизу» як такий, 

що визначає правові, організаційні й фінансові основи судово-експертної 

діяльності. 

Так, стаття 1 Закону України «Про судову експертизу» [4] визначає судову 

експертизу як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних 

об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 

перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. 

У статті 7 ідеться про те, що судово-експертну діяльність здійснюють 

державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим 

Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. 

Згідно з ст. 9, усі судові експерти включаються до державного Реєстру 

атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство 

юстиції України. 

Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її 

проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру 

атестованих судових експертів. 

Стаття 10. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні 

знання для надання висновку з досліджуваних питань. 

Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть 

виступати фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний 

рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали 

кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. 

До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно 

державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові 

експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну 

вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли 

відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства 

юстиції України, є атестованими та отримали кваліфікацію судового експерта з 

певної спеціальності в порядку, передбаченому цим Законом [4]. 

Підсумовуючи викладене вище, з нашої точки зору, у Законі України «Про 

судову експертизу» законодавець найбільш повно і зрозуміло визначив перелік 

фактичного складу, тобто тих обставин, з якими пов’язані виникнення, зміна та 

припинення правових відносин у сфері здійснення судово-експертної діяльності. 

Відповідна посадова особа експертно-криміналістичного підрозділу буде 

виступати в ролі судового експерта тільки за наявності сукупності юридичних 

фактів – фактичного складу, до якого слід віднести: 1) наявність диплому про 

відповідну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста; 

2) наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з певної 

спеціальності; 3) введення до державного Реєстру атестованих судових експертів; 

4) відсутність обставин, що перешкоджають виконанню обов’язків судового 
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експерта; 5) наявність процесуального документа про призначення судової 

експертизи; 6) призначення конкретного судового експерт. 

Зазначений фактичний склад, а також основи судово-експертної діяльності, 

закладені в Законі України «Про судову експертизу», дають підстави говорити 

про те, що посадова особа експертно-криміналістичного підрозділу, якій доручено 

проведення судової експертизи, виступає саме у ролі «судового експерта». Що 

стосується поняття «експерт», на нашу думку, його слід вживати як спрощену 

розмовну форму поняття «судовий експерт» або як відповідну посаду експертно-

криміналістичного підрозділу. Адже якщо звернути увагу на номенклатуру посад 

діючих в Україні експертно-криміналістичних установ, можна дійти висновку про 

те, що, наприклад, експерт, старший експерт, головний спеціаліст, начальник 

відділення і т.д. мають обов’язки, права та несуть відповідальність, передбачені 

відповідними посадовими інструкціями, однак вони також мають відмінні 

обов’язки, права й несуть відповідальність, перебуваючи у статусі судового 

експерта під час проведення судової експертизи. 

Якщо говорити про тлумачення поняття «судовий», його зміст стосується 

судочинства, вживається у складі ряду дисциплін, які відіграють допоміжну роль 

у судовому процесі та слідстві, наприклад: судова балістика, судово-

почеркознавча експертиза документів, судова дактилоскопічна експертиза і т.д. Ці 

дисципліни безпосередньо стосуються проведення судової експертизи і 

визначають її напрям [5, с. 1213]. 

У випадку вживання понять «експертиза», «судова експертиза», «висновок 

експерта» та «висновок судового експерта» слід наголошувати на використанні 

єдиного понятійного апарату, оскільки це спричиняє деякі неточності у 

сприйнятті та тлумаченні цих понять. 

Пунктом 8 статті 66 Кодексу адміністративного судочинства України 

передбачено, що експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій 

особі. 

Водночас стаття 81 зазначеного кодексу регламентує призначення судової 

експертизи, однак в диспозиції статті законодавець знову вживає поняття 

«експертиза». 

Ст. 82 встановлює основи висновку експерта, що включає надання деяких 

обов’язкових даних, попередження про кримінальну відповідальність, форму 

висновку та деякі інші особливості. 

На фоні викладеного вище, досить цікавим вбачається вживання 

законодавцем поняття «висновок судової експертизи» у пп. 3 п. 10 ст. 66, згідно з 

яким експерт має право викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході 

її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були 

задані питання [3]. 

При аналізі норм Кримінального процесуального кодексу України, 

законодавець вживає виключно поняття: «експерт», «експертиза», «висновок 

експерта», однак в пункті 8 частини 3 статті 69 ідеться про те, що експерт має 

право користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про 

судову експертизу» [2]. 

Слід зазначити, що статтями 12, 13 та 14 Закону України «Про судову 

експертизу» визначено обов’язки, права та відповідальність саме судового 

експерта, а не експерта [4]. 
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Спираючись на зазначені вище юридичні факти та аналіз норм 

законодавства, ми стверджуємо, що поняття «судовий експерт», «судова 

експертиза» та «висновок судового експерта» є складовими процесу судово-

експертної діяльності. Це означає, що зазначені поняття для уникнення помилок у 

сприйнятті та тлумаченні повинні вживатися саме в запропонованій вище 

інтерпретації. Понятійні категорії, зазначені у нормах Кримінального 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та Законі України «Про судову експертизу», які стосуються судово-

експертної діяльності мають бути приведені у відповідність до зазначених вище 

понять і зберігати однотипність у всьому законодавстві. 

Існуючі на сьогодні неточності в законодавстві, що полягають у вживанні 

різних інтерпретаційних форм термінів і стосуються судово-експертної 

діяльності, створюють колізію правових норм. Так, наприклад, пп. 1 п. 10 ст. 66 

Кодексу адміністративного судочинства України визначає права експерта, 

зокрема: ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета 

дослідження [3], тобто з інформацією, що може бути необхідною під час 

проведення судової експертизи за відповідним напрямом, проте слід акцентувати 

увагу на тому, що проводити дослідження в рамках виконання судової експертизи 

може виключно процесуальна фігура – судовий експерт, а отже і 

ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження, в 

такому разі може виключно судовий експерт, а не експерт. Експерт як посадова 

особа експертно-криміналістичного підрозділу без відповідної сукупності 

юридичних фактів не може виступати у якості судового експерта, а отже не може 

виконувати обов’язки судового експерта, мати передбачені права, та нести 

відповідальність. Водночас у п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» 

зазначається, що незалежно від виду судочинства судовий експерт має право 

ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової 

експертизи, і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів [4]. 

Необхідно зауважити, що проблему колізії в зазначених нормативно-

правових актах слід було б вирішувати, виходячи зі змісту листа Міністерства 

юстиції України від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування 

норм права у випадку колізії», однак, запропоновані в ньому загальні та 

спеціальний способи, за якими можливо визначити нормативно-правовий акт, 

яким слід керуватися, не можна застосувати в цьому випадку [6]. Так, наприклад, 

в абзаці 3 Листа пропонується вирішення колізії норм права шляхом вибору того 

нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку 

(юридичного факту). 

Однак, з нашої точки зору, цей шлях вирішення колізії носить загальний 

характер і не може бути застосований до норм права, що стосуються судово-

експертної діяльності, оскільки особливість такої діяльності завжди проявляється 

у реалізації норм, як мінімум, двох нормативно-правових актів, а також 

необхідної сукупності юридичних фактів. Наприклад, права експерта, передбачені 

ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України, доповнюються ст. 13 

права судового експерта Закону України «Про судову експертизу», про що прямо 

вказано в тексті відповідних статей. 

Отже, як висновок, слід наголосити на необхідності приведення понятійних 

категорій, що визначають понятійні основи судово-експертної діяльності та 
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зазначені у Законі України «Про судову експертизу», Кримінальному 

процесуальному кодексі України та Кодексі адміністративного судочинства 

України, до єдиної форми вживання, зокрема: 1) «судовий експерт»; 2) «судова 

експертиза»; 3) «висновок судового експерта». В свою чергу слід акцентувати 

увагу на тому, що запропоновані вище зміни до чинного законодавства України 

являються, по-перше, тією правовою основою, яка дозволить належним чином 

врегулювати використання і реалізацію посадових і процесуальних права та 

обов’язків відповідними посадовими особами експертно-криміналістичних 

підрозділів, по-друге, запорукою ефективного здійснення судово-експертної 

діяльності. 

Список використаних джерел 

1. Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Л. М. Романенко. – К. – 

2013. – 20 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI // Офіційний Вісник України. – 2012. – № 37. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 

06.07.2005 № 2747-VI // Офіційний Вісник України. – 2012. – № 36–37 Ст. 446. 

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994  // Відомості 

Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232. 

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. 

ред. В.Т. Бусел. – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с. 

6. Щодо практики застосування норм права у випадку колізії: Лист 

Міністерства юстиції України від 26.12.2008 №  758-0-2-08-19 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08. 

 

 

 

Д.В.Смерницький, 

к.ю.н., 

заступник директора Державного науково-

дослідного інституту МВС України 

 

ПРАВО ЛЮДИНИ НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЇЇ СЕГМЕНТАЦІЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ В УКРАЇНІ 
 

У відповідності до ст. 54 Конституції України [1] громадянам гарантується 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом. 

Крім того, Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових 

зв'язків України зі світовим співтовариством. 
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Статтею 41 Конституції України [1] встановлено, що кожен має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. 

Тобто, громадяни мають право в тому числі на науково-технічну творчу 

діяльність а також на об’єкти інтелектуальної власності створені в процесі 

науково-технічних досліджень та розробок.   

Науково-технічна діяльність згідно ст. 1 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» [2] це – наукова діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, 

інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними 

видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні 

(експериментальні) розробки. 

Розглядаючи питання сегментації науково-технічної діяльності та 

розмежування її за законодавством в Україні спробуємо запропонувати своє 

бачення зазначеної сегментації та встановити певні рівні.  

Так до першого рівня сегментації науково-технічної діяльності, на наш 

погляд, слід віднести наукову діяльність, науково-педагогічну та науково-

організаційну діяльність, які визначені Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [2].  

До сегментів другого рівня відповідно до Закону [2] віднесемо 

фундаментальні та прикладні дослідження як види наукової діяльності.  

Що стосується сегментів третього рівня науково-технічної діяльності то це 

сегменти, які визначають основні види науково-технічної роботи. До них 

відповідно ст. 1 Закону [2] варто віднести науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, 

пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або 

партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням 

нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання. 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи мають своє чітке 

нормативне регулювання.  

Так проведення науково-дослідних робіт регламентується Національним 

стандартом України ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення 

продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 

положення» [3] а дослідно-конструкторських робіт – Національним стандартом 

України ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні 

положення» [4].  

У зв’язку з тим, що інші визначені нами сегменти третього рівня не мають 

чіткого нормативно-правового регулювання, з метою належної організації 

виконання зазначених основних видів науково-технічної діяльності, нами 

пропонується віднести проектно-конструкторські та технологічні роботи, 

виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також 

інші роботи, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до 

стадії практичного їх використання в сфері науково-технічної діяльності до 

різновиду дослідно-конструкторських робіт та забезпечити зміни та доповнення 

до ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на 
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виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні 

положення» [4].  

Пошукові та проектно-пошукові роботи віднести до різновиду науково-

дослідних робіт (прикладних робіт) та при їх виконанні регламентуватися ДСТУ 

3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення» [3] 

враховуючи і той факт, що до НДР належать у відповідності до п. 5.1.2 ДСТУ [3] 

фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження. 

Також, до сегментів науково-технічної діяльності третього рівня можна 

віднести проведення науково-технічних досліджень в рамках дисертаційних робіт.  

Більш детальну сегментацію науково-технічної діяльності можна проводити 

за Переліком наукових спеціальностей за якими здійснюється підготовка 

наукових кадрів, проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів 

кандидата наук (доктора філософії) і доктора наук, присуджуються наукові 

ступені і присвоюються вчені звання [5], який затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки від 14 вересня 2011 року № 1057 та зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України від 30 вересня 2011 року за № 1133/19871. 

До спеціалізованих сегментів науково-технічної діяльності нами 

пропонується віднести розробку спеціальної техніки для правоохоронної 

діяльності, товарів військового призначення, спеціальних технічних засобів для 

оперативних підрозділів правоохоронних органів, які мають чіткий перелік 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у визначених сегментах, а 

також впровадження результатів науково-технічної діяльності в суспільне життя, 

науково-технічну експертизу та технічне регулювання. 
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ОБ’ЄКТИВНІ І СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ 

У ПОНЯТТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ 

 

Будь-яке правопорушення, зазначає І. С. Самощенко, становить органічну 

єдність низки суб’єктивних та об’єктивних аспектів, але в теоретичному аналізі 

неминуче доводиться їх розділяти, оскільки без цього неможливе пізнання 

сутності правопорушень [1]. 

Правопорушення дезорганізує нормальний ритм життєдіяльності 

суспільства, вносить елементи соціальної напруженості і конфліктності до 

панівних у суспільстві відносин. Зі сказаного випливає, що діяння, які за своїми 

властивостями не здатні заподіяти шкоди суспільним відносинам, цінностям 

суспільства і окремій особистості, її правам та інтересам, не створюють загрози 

правопорядку в цілому або не підривають правовий режим в тій чи іншій сфері 

суспільного життя, не можуть та об’єктивно не мають визнаватися 

правопорушеннями [2]. 

Важливо виокремити у правопорушенні поведінку, яка має протиправний 

характер, тобто порушує заборони, не виконує обов’язків, установлених нормою 

права. І хоча протиправна поведінка, як правило, зумовлюється і порушенням 

моральних норм, і дезогранізацією, проте насамперед правопорушення – це 

протиправна дія або бездіяльність, яка чиниться всупереч нормам права. 

Кожне правопорушення завдає шкоди громадським, державним, 

колективним чи особистим інтересам, призводить до шкідливих для суспільства 

наслідків. Наскільки різноманітні відносини, що піддаються правовому 

регулюванню, настільки різноманітна й шкода, заподіяна правопорушенням. 

Шкода суспільним відносинам заподіюється не тільки тоді, коли знищені будь-які 

матеріальні цінності, завдане фізичне насильство або вчинена крадіжка, а й тоді, 

коли ще не використано злочинного наміру за своїм призначенням.  

Таким чином, правопорушенням є не тільки протиправне діяння, що 

спричинило конкретні шкідливі наслідки, а й діяння, здатне призвести до таких.  

Правопорушення вчиняються лише свідомо, відсутність волі є юридичною 

умовою, відповідно до якої діяння не визнається правопорушенням, навіть якщо 

воно і має шкідливі наслідки. 

Правопорушенням визнається лише винне діяння, яке виражає негативне 

внутрішнє ставлення правопорушника до інтересів людей, завдає своєю дією (чи 

бездіяльністю) шкоду суспільству і державі, спричиняє застосування до 

правопорушника заходів державного примусу, які мають на меті захист прав і 

свобод громадян і забезпечення правопорядку.  

Кримінальний проступок підпадає під ознаки, властиві правопорушенню, до 

яких належать: 1) протиправність; 2) суспільна небезпека або суспільна 

шкідливість – основна об’єктивна ознака, що відрізняє правомірну поведінку від 

неправомірної; 3) дія або бездіяльності; 4) винність; 5) караність.  
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Протиправність слід розглядати як неправомірний характер, що суперечить 

нормам права, або як порушення заборон, зазначених у законах і підзаконних 

актах, невиконання обов’язків, що випливають із нормативно-правового акта та 

акта застосування норм права.  

Будь-яке діяння, яким би вагомим воно не було, не може визнаватися 

кримінальним проступком, поки не буде визнано протизаконним. Юридична 

сутність кримінальної протиправності, її функція та обов’язкове місце серед  

ознак, що утворять поняття кримінального проступку, на нашу думку, вирішить 

низку доктринальних проблем. 

Крім того, ознаку протиправність кримінального проступку не можна 

розглядати ізольовано від суспільної небезпеки або суспільної шкідливості. 

Стосовно шкідливості доцільно наголосити, що її юридичний аспект виражається 

в порушенні суб’єктивних юридичних прав та обов’язків або у перешкоді їх 

виконанню, а матеріальний – у заподіянні учаснику правовідносин матеріальних 

або моральних збитків.  

Суспільна небезпека – об’єктивна ознака правопорушення, що відбиває 

шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, заподіяння або реальну 

загрозу заподіяння істотної шкоди суспільним відносинам, способу життя, 

усталеним соціальним цінностям. Суспільна небезпека притаманна всім 

злочинним діянням, але різним за характером і ступенем суспільної небезпеки та 

спричиненими наслідками. У кримінально-правовому розумінні суспільно 

небезпечною дією є свідома опосередкована активна одиниця діяльності, 

спрямована вольовими зусиллями людини на досягнення злочинного результату 

шляхом посягання на суспільні відносини, що тягне за собою низку суспільно 

небезпечних наслідків і формує разом із бездіяльністю кримінально-протиправне 

діяння. 

Кримінальним проступкам притаманна суспільна небезпека і вона, як 

правило, менша, ніж суспільна небезпека злочинів, та більша, ніж суспільна 

небезпека адміністративних правопорушень. Тим самим погоджуємось із думкою 

Ладислава Шуберта [3, c. 30] про те, що суспільна небезпека – це об’єктивна 

соціальна властивість конкретного діяння людини, яке за певного ступеня 

суспільної небезпеки стає протиправним, а інколи й кримінально караним. 

Поняття «дія» і «бездіяльність» охоплюються єдиним визначенням діяння. 

Діяння – це вид зовнішнього прояву діяльності людини, опосередкований у 

реальній дійсності через різні форми поведінкової активності (дія або 

бездіяльність), зумовлений на підставі юридичних критеріїв як правомірний, 

суспільно прийнятний або протиправний, суспільно небезпечний залежно від 

соціально-правової значущості. Для того щоб визначення діяння в юридичній 

науці задовольняло вимоги, які до нього висуваються, воно має охоплювати: а) як 

дію, так і бездіяльність, б) як умисні, так і необережні вчинки.  

На думку Н. Ф. Кузнецової [4, c. 139–140], вина – важлива (обов’язкова) 

юридична ознака, притаманна різним видам протиправних діянь (злочинам, 

адміністративним правопорушенням), у тому числі й кримінальному проступку, 

яка характеризує внутрішній (суб’єктивний) аспект складу протиправного діяння і 

нерозривно пов’язана з його об’єктивними ознаками. Започаткування цієї ознаки 

як обов’язкової в понятті кримінального проступку стане наслідком державної 
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реалізації законодавчим шляхом кримінально-правового принципу 

відповідальності особи лише за наявності вини. 

Психічне ставлення суб’єкта кримінального проступку до власної суспільно 

небезпечної дії та суспільно небезпечних наслідків об’єктивно виражається у двох 

формах: 

умислу (прямого або непрямого); 

необережності (злочинній самовпевненості або злочинній недбалості). 

Елемент свідомого волевиявлення особи розкривається у вині разом із 

мотивом і метою.  

Дійсно, суспільно небезпечна спрямованість форм поведінкової активності 

особи зумовлена наявністю в ній волі до свідомого досягнення кримінально-

протиправних суб’єктивних цілей. Воля – це свідома саморегуляція суб’єктом 

своєї діяльності [5, c. 71]. Наявність розвинутої вольової функції в негативно 

спрямованої осудної особи має для неї велике спонукальне значення під час 

вчинення нею кримінального проступку. При виникненні суб’єктивно-

раціональної потреби діяти у винної особи є можливість свідомого вибору того 

спонукального мотиву, що стане причиною здійснення нею конкретних 

протиправних дій. Саме воля є тим додатковим спонуканням, створеним 

суб’єктом кримінального проступку, до протиправних дій, що володіють 

недостатньою мотивацією, під час досягнення поставленої мети. 

В основі будь-якої вольової поведінки, у тому числі й суспільно 

небезпечної, лежать мотив і мета [6, c. 5]. Саме мотив і становить внутрішній 

стрижень дії, психологічний зміст якої виражає також співвідношення мети і 

засобів, завдань і способів їх вирішення [7, c. 153]. Мета – усвідомлений 

результат, що передбачається, і на досягнення якого спрямована дія людини [8, 

c. 388]. Мета може пов’язуватися з різними мотивами, вона характеризує 

безпосередній результат, що прагне досягти винна особа, вчиняючи суспільно 

небезпечне діяння. При оцінці суспільної небезпеки діяння мотив і мета, якими 

керується особа, яка здійснює це діяння, мають суттєве та вирішальне значення 

для визнання, відповідно вину необхідно вважати обов’язковою ознакою 

кримінального проступку як суспільно небезпечного діяння.  

Покарання – єдиний засіб, яким користується кримінальний закон для 

підтримання авторитету своїх вимог. 

Караність розуміється як застосування до правопорушника заходів 

державного примусу, заходів юридичної відповідальності у вигляді позбавлень 

особистого, організаційного і матеріального характеру. Крім того, зрозуміло, що 

ця категорія характеризується об’єктивацією особи, поведінка якої законодавчо 

розглядається соціально значущою і пов’язується з настанням саме незначних 

кримінально-правових наслідків у випадку з вчиненням кримінального проступку.  

Отже, класичним підходом до моделювання поняття злочину визнається 

використання двох базових ознак – суспільної небезпеки та протиправності. 

Такий підхід має бути відправний при конструюванні поняття кримінального 

проступку. 

Суспільна небезпека притаманна як злочинам, так і кримінальним 

проступкам, але її рівень щодо різних видів правопорушень неоднаковий.  

До кримінальних проступків мають увійти суспільно небезпечні діяння, які 

не становлять великої суспільної небезпеки. Стосовно ознаки протиправності, то 
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її наявність у сутності кримінального проступку забезпечить індивідуальність 

цього діяння і виокремлення серед інших проступків.  

Таким чином, сутність кримінального проступку проявляється через 

обумовлений зв’язок таких суб’єктивних та об’єктивних ознак, як: 

1) протиправність; 2) суспільна небезпека або суспільна шкідливість – основна 

об’єктивна ознака, що відрізняє правомірну поведінку від неправомірної; 3) дія 

або бездіяльність; 4) винність; 5) караність. Ознака протиправності засвідчує, що 

ця категорія суспільно небезпечних діянь має порушувати норму чинного права, 

оскільки негативна оцінка дій людини, що дається суспільством і державою, є 

приводом для оголошення їх протиправними з погляду небезпечності 

(шкідливості) для суспільства. Протиправність кримінального проступку 

зумовлює офіційне визнання цього діяння суспільно небезпечним, його 

індивідуалізацію, набуття певної форми. Тісно пов’язана з протиправністю ознака 

суспільна небезпека (суспільна шкідливість), ступінь якої характеризує зовнішнє 

вираження: цінність об’єкта, розмір шкоди, ступінь вини тощо. На неї впливають і 

такі чинники, як характер (оцінна якісна категорія) суспільної небезпеки залежно 

від значущості тих суспільних відносин, на які безпосередньо спрямоване 

злочинне посягання; ступінь соціальної значущості об’єкта кримінально-правової 

охорони; розмір матеріальної (моральної) шкоди, заподіяної під час вчинення 

діяння; ступінь суспільної небезпеки діяння (дії або бездіяльності) у момент його 

безпосереднього вчинення або при настанні суспільно небезпечних наслідків; 

кількість об’єктів кримінально-правової охорони, яким під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння була заподіяна шкода; спосіб вчинення діяння; 

форма вини, мотив і мета; стадія вчинення суспільно небезпечного діяння, 

обстановка, місце, знаряддя і засоби. Наявні в характеристиці кримінального 

проступку ознаки дії і бездіяльність визначають, що від характеру способу дії або 

бездіяльності залежить характер і тяжкість наслідків. Відповідно з’ясовується й 

якісна складова діяння, якщо спосіб дії за змістом не становить великої суспільної 

небезпеки та може мати незначний характер, в сукупності з іншими ознаками 

діяння може бути визначено кримінальним проступком. Ознака вини звертає 

увагу на той факт, що діяння може бути визнане кримінальним проступок не 

лише, коли особа за умислом бажала вчинити дії, які тягнуть незначні наслідки, а 

й з необережності. Ознака караності, що за своєю сутністю притаманна 

кримінальному проступку, доводить, оскільки законодавством на часі порядок 

провадження цього діяння визначений кримінальним процесуальним законом, 

відповідно воно є кримінально караним.  
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ  

НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний рівень розвитку вітчизняної науково-технічної та виробничої 

діяльності характеризується в тому числі й активним обігом об’єктів промислової 

власності (далі – ОПВ), які виступають не лише як товар, але й джерела 

отримання незаконних прибутків.Окрім заподіяння матеріальної шкоди 

правовласникам, злочини щодо прав на ОПВ призводять до сповільнення темпів 

розвитку науки й культури, підриву інтелектуального потенціалу держави, 

зменшення надходжень до державного і місцевого бюджетів. Від розв’язання 

проблеми створення ефективної системи охорони прав інтелектуальної власності 

залежить міцність інноваційної моделі розвитку України, її модернізації, 

підвищення конкурентоспроможності у світовій соціально-економічній системі, а 

також створення робочих місць у нових галузях, які визначають стан світової 

економіки ХХІ ст. Тож, розглянемо головні проблеми кримінально-правової 

охорони прав на ОПВ в Україні. 

Однією з них є відсутність систематизації кримінально-правових норм, що 

забезпечують охорону результатів інтелектуальної діяльності у чинному 

Кримінальному кодексі України (далі – КК України). Норми КК України, які 

встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, що посягають 

на права інтелектуальної власності, викладені в ст. 176, 177, 229, 231 і 232 КК 

України [1]. Такий підхід законодавця, стверджує І. М. Білоус, не повною мірою 

враховує реальну небезпеку наведеної групи злочинів в Україні. Крім того, на 

законодавчому рівні не вироблені адекватні заходи реагування, має місце 

запізнювання в розробці системних заходів, законодавство не повною мірою 

систематизоване, що створює умови для плутаної судової практики, а діяльність 

правоохоронних органів має достатньо пасивний характер [2, с. 57].  
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Для подолання цієї прогалини П. С. Берзін пропонує об’єднати ці злочини у 

межах Особливої частини КК України в окрему групу злочинів [3, с. 9–11]. 

Досліджуючи злочини проти прав інтелектуальної власності, науковці відмічають 

їх однорідність і внутрішній зв’язок між статтями КК України, які передбачають 

відповідальність за злочини в цій сфері. Так, В. Д. Гулкевич та В. Б. Харченко 

наводять відповідні аргументи та пропонують виділити їх у окремий розділ КК 

України або, як зазначає А. С. Нерсесян, суттєво переробити та доповнити 

існуючі статті КК України [4, с. 12; 207; 5, с. 15]. 

Враховуючи, що родовим об’єктом злочинів, передбачених ст. 176 КК 

України (порушення авторського права і суміжних прав), аналогічно як і у 

злочинів проти прав на ОПВ, є суспільні відносини, що виникають при реалізації 

прав інтелектуальної власності на певний ОПВ, то загалом вбачаємо спільну 

родову належність цієї групи злочинів проти прав інтелектуальної власності, що в 

результаті робить обґрунтованим їх виокремлення в окремий розділ «Злочини 

проти прав інтелектуальної власності» Особливої частини КК України. За такого 

підходу родовим об’єктом зазначених посягань стануть суспільні відносини у 

сфері економіки, а видовим – відносини у сфері інтелектуальної власності. 

Безпосереднім об’єктом цих злочинів будуть майнові інтереси законних власників 

прав на об’єкти прав інтелектуальної власності. Зазначено, що таке нововведення 

дозволить усунути деякі прогалини у вітчизняному законодавстві та уникнути 

колізії в застосуванні норм КК України правоохоронними органами держави. 

Ще однією проблемою кримінально-правової охорони у сфері промислової 

власності постає відсутність узгодженого понятійного апарату у цій сфері. Так, у 

сучасному національному законодавстві не існує одностайного підходу до 

визначення персоніфікації товарів і послуг. У Цивільному та Митному кодексах 

України використовується термін «торговельна марка», у Законі України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правилах подачі та розгляду заявки 

на видачу свідоцтва, КК України застосовується термін «знаки для товарів і 

послуг». До того ж охоронний документ, який засвідчує права інтелектуальної 

власності на торговельну марку, називається свідоцтвом України на знак для 

товарів і послуг. У міжнародному праві теж бракує єдиного погляду щодо 

позначення товарів і послуг. Так, поняття «товарні знаки» (позначення товарів) та 

«знаки обслуговування» (позначення послуг) використовуються в Паризькій 

конвенції про охорону промислової власності; поняття «знаки» (позначення 

товарів та послуг) містяться в таких міжнародних документах, як Мадридська 

угода про міжнародну реєстрацію знаків, Протокол до Мадридської угоди про 

міжнародну реєстрацію знаків, Ніццька угода про Міжнародну класифікацію 

товарів і послуг для реєстрації знаків; категорія знаків щодо товарів («товарні 

знаки») чи послуг («знаки обслуговування») або щодо товарів і послуг 

виокремлюється в Договорі про закони щодо товарних знаків; термін «товарні 

знаки» (позначення товарів та послуг) застосовується в Угоді ТРІПС. 

У науковому середовищі вбачається доцільність заміни в назві Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» терміну «знаки для 

товарів і послуг» на термін «торговельні марки» та здійснити відповідні заміні за 

текстом Закону у відповідних відмінках. Проте за національним законодавством 

ці юридичні терміни тотожні, а тому й рівнозначні. При цьому слід наголосити, 

що загальномовні поняття «бренд», «логотип», «торгова марка», «торговий знак», 
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що не є юридичними, в суспільстві вживаються в такому самому змісті, що й 

«торговельна марка» та «знак для товарів і послуг».  

Аналогічно, як і у випадку визначення торговельної марки, існує певна 

термінологічна неузгодженість у вітчизняних нормативних актах щодо 

визначення комерційних (фірмових) найменувань і кваліфікованих зазначень 

походження товару (географічних зазначень). Відповідно до ч. 1 ст. 420, ч. 2 

ст. 501 Цивільного кодексу України для позначення місця походження товару 

використовується термін «географічне зазначення», а у ст. 1 Закону України «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів» – «зазначення походження 

товару», яке законодавець розділяє на «просте зазначення походження товару» та 

«кваліфіковане зазначення походження товару». Вбачається доцільність 

узгодження норм КК України та зазначеного Закону з положеннями цивільного 

законодавства. 

Тож, слід для усунення вказаної правової колізії пропонуємо знаки для 

товарів і послуг, фірмові найменування та кваліфіковані зазначення походження 

товару перейменувати на торговельні марки, комерційні найменування та 

географічні зазначення відповідно. 

Отже, для підвищення ефективності запобігання незаконному 

використанню об’єктів промислової власності слід систематизувати кримінально-

правові норми в один розділ Особливої частини КК України та упорядкувати 

понятійний апарат у кримінальному національному законодавстві. 
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В Україні дедалі більших масштабів набуває патентний тролінг, який 

полягає у зловживанні права інтелектуальної власності (далі – ПІВ) на корисні 

моделі та промислові зразки, реєстрація яких стає можливою у зв’язку з певними 

прогалинами та суперечностями у вітчизняному законодавстві. Проявом такого 

негативного явища в Україні по сутті є навмисне блокування ввезення чи 

вивезення товару, що містить об’єкт ПІВ, через митний кордон. 

Історично поняття «патентний тролінг» виникло у США на початку 90-х рр. 

XX ст. Вперше його застосував американський юрист Пітер Деткін, який, 

працюючи в корпорації Intel, описав цим терміном дії компанії TechSearch та її 

адвоката з переслідування Intel. Крім того, Пітер Деткін розмежував дефініції 

«патентний троль» (англ. patent troll) – так називають власників патентів, які не 

провадять самостійної виробничої діяльності, та «патентний тролінг» (англ. patent 

trolling) – діяльність патентовласників, які не проводять інтелектуальної 

діяльності зі створення об’єктів ПІВ і не виробляють товарів із застосуванням 

скуплених патентів [1, с. 144].  

При цьому останнім часом набирає обертів практика внесення таких 

патентів на корисні моделі та промисловий зразок до митного реєстру об’єктів 

ПІВ, що несе для добросовісних виробників, які не зробили цього завчасно, 

численні ризики без суттєвої відповідальності для патентних тролів. Наслідки 

видачі таких патентів можуть бути цілком непрогнозовані й негативні передусім 

для сумлінних суб’єктів господарювання, оскільки патентний троль, отримавши 

патент, має право вимагати від підприємств, які виробляють або реалізують 

відповідну продукцію, виплати ліцензійних платежів. До того ж за заявою 

недобросовісного патентовласника відомості про патент вносяться до митного 

реєстру об’єктів ПІВ, а це є підставою для призупинення імпорту в Україну 

товарів, в яких використовуються запатентовані промислові зразки та корисні 

моделі. 

Для подолання патентного тролінгу на митному кордоні України 

пропонуються такі заходи, як удосконалення правової охорони ПІВ; підвищення 

якості формальної експертизи за заявкою; проходження експертизи за заявкою на 

встановлення новизни промислового зразка та корисної моделі перед внесенням 

відомостей про них до митного реєстру об’єктів ПІВ. 

Зважаючи на масштаби збитків від обігу контрафактних товарів на 

міжнародному ринку та обсяги небезпеки, завданої від споживання фальшивих 

товарів, в Україні на часі усунення прогалини на законодавчому рівні щодо 

знищення конфіскованих судом контрафактних товарів.  

Так, згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням 

суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженим 
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постановою КМ України від 11 липня 2002 р. № 985, передбачено реалізацію 

майна, конфіскованого за рішенням суду [2], хоча норми ч. 4 ст. 6 Закону України 

«Про захист прав споживачів» забороняє введення в обіг фальсифікованої 

продукції (тобто продукції, виготовленої з порушенням технології або 

неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням 

форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним 

відтворенням товару іншої особи) [3, ст. 6]. Водночас положення цього Порядку 

суперечать диспозиції ст. 46 Угоди ТРІПС, в які встановлено, що з метою 

створення ефективного засобу проти порушення ПІВ органи судової влади 

повинні мати право вимагати вивести з комерційних каналів без будь-якої 

компенсації товари, стосовно яких були порушення, та знищити такі товари [4, 

ст. 46]. 

Слід також звернути увагу й на те, що раніше законодавець не визначав 

правовласника учасником виконавчого провадження. З ухваленням 2016 р. нового 

Закону України «Про виконавче провадження» цю прогалину усунуто щодо осіб, 

ПІВ яких порушені, – за виконавчими документами про конфіскацію та знищення 

майна на підставі ст. 176, 177 та 229 Кримінального кодексу України, а також 

ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення [5, ст. 14]. Як 

бачимо, виняток становлять лише правовласники, ПІВ яких порушені, – за 

виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна на підставі ст. 476 

МК України. Тож, пропонуємо законодавцю включити правовласника учасником 

виконавчого провадження за порушення митних правил за фактом перевезення 

товару з порушенням ПІВ. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що для ефективної боротьби з 

порушенням ПІВ слід удосконалити правову охорону у сфері інтелектуальної 

власності та розширити перелік учасників виконавчого провадження за фактом 

порушення ПІВ. 
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ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ СПРЯМОВАНІСТЬ 

НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

На сьогодні поряд із традиційними завданнями поліції більш чітко став 

проявлятися новий напрям діяльності цього державного органу, а саме – 

публічно-сервісний. Поширення функції надання послуг населенню за сучасних 

умов визнається стратегічним напрямом розвитку поліції у багатьох країнах світу. 

Тому прийняття 2 липня 2015 р. Закону України «Про Національну поліцію» 

стало необхідним і дуже важливим кроком, внаслідок якого орган по 

застосуванню державного примусу – міліція – ліквідовується, а його місце посідає 

Національна поліція України як сервісна служба у сфері внутрішніх справ 

держави.  

Поліцейські послуги являють собою один із різновидів поліцейської 

діяльності, сучасне призначення якої полягає у забезпеченні охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку. 

Отже принципи поліцейської діяльності цілком можливо розповсюджувати й на 

сферу надання поліцейських послуг, як різновид цієї діяльності.  

На сьогодні функціонування Національної поліції України ґрунтується на 

цілій низці засад і принципів, які в сукупності уособлюють своєрідну ідеальну 

модель її організації та діяльності. Основоположні вимоги щодо поліцейської 

діяльності закріплюються Конституцією України та різними законодавчими 

актами, особливе місце серед яких займає профільний Закон України «Про 

Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. У розділі ІІ цього 

законодавчого акту до принципів діяльності поліції віднесено такі основоположні 

вимоги: верховенство права; дотримання прав і свобод людини; законність; 

відкритість та прозорість; політична нейтральність; взаємодія з населенням на 

засадах партнерства; безперервність [1]. 

Наведена система принципів здійснення поліцейської діяльності свідчить, 

що сучасна політика держави у зазначеній сфері заснована на правових 

положеннях Основного Закону України, котрі встановлюють ключові принципи 

функціонування публічної адміністрації (це, зокрема, статті 3, 19, 92 та 116 

Конституції України) [2], а також враховує загальновизнані демократичні 

принципи європейського й вітчизняного адміністративного права і процесу.  

До ключових засад поліцейської діяльності необхідно також відносити 

принцип відповідальності поліцейських, який хоча й не формулюється саме як 

принцип у розділі ІІ вказаного профільного Закону України, але визначається у ст. 

19 цього ж Закону. У цьому ж законодавчому акті (ст. 28) передбачена норма, що 

визначає відповідальність поліцейських за протиправне використання 
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інформаційних ресурсів (а саме пов’язаних з обробкою інформації, в тому числі з 

формуванням та використанням інформаційних баз (банків) даних) [1]. 

Також прямо не закріплений профільним Законом України «Про 

Національну поліцію» як принцип діяльності поліції, але є таким, що 

визначається у розділі VІІІ цього Закону та в Законі України «Про національну 

безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII [3, п. 1 ч. 2 ст. 3] – принцип 

підконтрольності діяльності поліції. Зазначений принцип передбачає здійснення 

контролю за діяльністю поліції, а також забезпечення її підзвітності як з боку 

органів публічної влади, так і з боку громадян України, громадських організацій 

та засобів масової інформації.  

Таким чином, зазначені вище засади та принципи діяльності Національної 

поліції України уособлюють концептуальні вихідні положення, які встановлюють 

основні правила і сутність її організації та функціонування, в тому числі у сфері 

надання поліцейських послуг. Втім, як на нашу думку, законодавчо визначений 

перелік принципів діяльності поліції варто було б доповнити принципами 

професіоналізму, патріотизму, доброчесності, етичної (гідної) поведінки та 

сумлінності, наведеними у Законі України «Про державну службу» від 10 грудня 

2015 р. № 889-VIII [4, ст. 4]. 

Таким чином, концептуальна ідея надання послуг населенню органами та 

підрозділами поліції повинна впроваджуватися в тому числі й шляхом 

удосконалення принципів їх діяльності. До основних принципів діяльності 

поліції, в тому числі щодо надання послуг населенню, слід віднести: верховенство 

права; дотримання прав і свобод людини; законність; професіоналізм; 

доброчесність; сумлінність; відкритість та прозорість; нерозголошення 

відомостей конфіденційного характеру; підконтрольність (як з боку зовнішніх, 

так і внутрішніх суб’єктів здійснення контролю); відповідальності поліцейських; 

патріотизм; політичну нейтральність; взаємодію з населенням на засадах 

партнерства; етичну (гідну) поведінку; підхід, спрямований на допомогу 

потерпілим; безперервність. Ці принципи повинні відображати сучасні тенденції 

розвитку міжнародного права, загальносвітові та європейські стандарти 

функціонування публічної адміністрації. 

Зокрема, поліції щодо надання нею послуг необхідно також дотримуватися 

принципів всеохоплюючого управління якістю продукції, процесів та послуг, 

основний зміст яких розкрито у ДСТУ ISO 9000:2015 [5], а також принципів, на 

яких ґрунтується політика ЄС у сфері надання послуг, що становлять суспільний 

інтерес. 

Чим більше організація й функціонування поліції у сфері надання послуг 

відповідають вимогам системи принципів державної політики у цій сфері, тим 

більш стабільною, організованою та цілеспрямованою буде поліцейська 

діяльність й соціально ефективнішими будуть її результати.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Одними з важливих напрямків діяльності нашої держави – політична й 

економічна інтеграція України з Європейським Союзом. Також спостерігається 

стрімке проникнення в усі сфери життя інформаційних технологій і впровадження 

цифрового суспільства та економіки які неодмінно потребують забезпечення прав 

людини. 

У цій сфері важливе місце займає питання електронної ідентифікації. В 

Україні процеси електронної ідентифікації перебувають ще на етапі розвитку, 

зокрема через те, що в інформаційних системах використовуються засоби 

електронної ідентифікації користувачів, які повною мірою не забезпечують 

безпеку, захист персональних даних, достовірність ідентифікації, 

інтероперабельність і комфортність використання. У прийнятому Європейською 

Комісією ще 26 серпня 2013 р. «Цифровому порядку денному Європи» визначено, 

що фрагментація цифрового ринку, відсутність сумісності та зростання 

кіберзлочинності є основними перешкодами на шляху ефективного розвитку 

цифрової економіки. 

В Україні на сьогодні найпоширенішим і законодавчо врегульованим є 

такий засіб електронної ідентифікації, як електронний цифровий підпис (ЕЦП). 

ЕЦП використовується, як правило, для вирішення такого основного завдання, як 

подання суб'єктами підприємництва електронної звітності до фіскальних органів, 

при цьому інші сфери, де потрібна належна ідентифікація особи, – електронна 

торгівля, взаємодія з державними органами, наприклад, з питань одержання 

документів або встановлення транскордонних зв'язків з іншими державами, – 

поки ще на етапі становлення та розвитку, але потенціал використання ЕЦП в 

різних сферах електронного суспільства зростає з кожним днем. 

Останньою знаковою подією в розвитку цифрової економіки та суспільства 

і забезпеченні прав людини можна назвати прийняття Закону «Про електронні 

довірчі послуги» (далі – Закон). Він був прийнятий у жовтні 2017 року й вже 

повністю набув чинності в листопаді 2018 р. Передумовою до прийняття цього 

Закону фактично є набрання чинності Регламенту (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011004
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ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій, у межах 

внутрішнього ринку (далі – Регламент). 

Сам Закон запозичив досить багато визначень і положень із Регламенту. 

Вказується визначення терміну «електронна ідентифікація»– процедура 

використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно 

визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи. При 

цьому ідентифікаційні дані особи – це унікальний набір даних, який дає змогу 

однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника юридичної 

особи. А сама процедура ідентифікації особи є використання ідентифікаційних 

даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних 

даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення 

фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи. 

Прийняття Закону сприятиме побудові більш ефективної системи 

електронної ідентифікації. Для одержання багатьох послуг чи реалізації своїх 

прав та обов'язків шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних 

систем дуже важливо визначити й встановити фізичну або юридичну особу, яка є 

учасником е-транзакції. 

Згідно із Законами «Про електронні довірчі послуги» та «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України», Кабінет Міністрів України 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кібербезпеки, 

захист прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України у 

кіберпросторі, боротьбу з кіберзлочинністю; організовує та забезпечує 

необхідними силами, засобами і ресурсами функціонування національної 

системи кібербезпеки; формує вимоги та забезпечує функціонування системи 

аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури (крім 

об’єктів критичної інфраструктури у банківській системі України). 

Звісно, одного прийняття нормативного документа недостатньо, потрібний 

також комплекс заходів щодо реалізації положень таких документів. Саме 

прийняття Законів можна розцінювати як рушійну силу, за допомогою якої можна 

досягти комплексного результату з поліпшення механізмів електронної 

ідентифікації. 

Впровадження в Україні вищевказаних заходів і встановлення належного 

механізму електронної ідентифікації дасть змогу здійснювати транзакції та 

електронні послуги оперативніше – будуть більш надійними й економними в 

грошовому виразі. Передбачається спрощення взаємодії з органами державної 

влади, зменшення корупційної складової бюрократії в країні, а також зниження 

паперового документообігу. Системи електронного урядування, електронної 

медицини, надання адміністративних послуг в електронній формі, електронна 

торгівля стають доступнішими й безпечнішими. Схеми ідентифікації, що взаємно 

визнаються, дають змогу взяти участь у транскордонних взаємодіях з урядом і 

представниками бізнесу з інших країн. В аспекті міжнародної співпраці в 

українських резидентів з'явилася можливість комунікувати з іноземними 

суб'єктами в межах єдиного правового цифрового поля. 

Надійні ідентифікаційні рішення забезпечують права людини і зменшують 

втрати пов'язані із шахрайством і кіберзлочинністю, створюють більш високий 

рівень конфіденційності та безпеки під час передачі даних та інформації між 

учасниками електронного простору. 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011004
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Ідентифікаційні дані особи: правовий статус і механізм захисту 

Поняття «особа» може стосуватися як фізичних, так і юридичних осіб. При 

цьому статус ідентифікаційних даних зазначених осіб дещо відрізняється. 

Унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну чи 

юридичну особу, становить ідентифікаційні дані. За допомогою таких даних і 

здійснюється ідентифікація осіб. 

Ідентифікаційні дані фізичної особи підпадають під визначення 

персональних даних. Правовий статус персональних даних встановлює Закон 

України «Про інформацію» та Закон України «Про захист персональних даних». 

В аспекті персональних даних встановлюються правила стосовно їх 

використання. Для обробки таких даних повинні бути законні підстави. Зокрема, 

такою підставою є згода фізичної особи на зазначену обробку. Не допускаються 

збирання, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної 

інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і тільки в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. До 

конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її 

національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а 

також адреса, дата та місце народження. 

В Україні досить слабко захищається використання персональних даних, на 

відміну від інших європейських країн. Наприклад, у Великобританії компанії, що 

використовують персональні дані, мають зареєструватися в спеціальному реєстрі. 

За недотримання правил Information Commisioner's Office – органом, 

уповноваженим захищати права в галузі передачі інформації, можуть бути 

накладені серйозні санкції: від значних штрафів до кримінальної відповідальності. 

Тому підприємства ретельно та виважено підходять до питання використання 

персональної інформації. В Україні ж не спостерігається суворості в додержанні 

законодавства про захист персональних даних та прав людини щодо нього. Не 

виключено той факт, що така ситуація склалася через відсутність належного 

державного контролю в цій сфері, дійових заходів з виявлення порушень і 

притягнення до відповідальності. 

Раніше в Україні було встановлено обов'язкову реєстрацію баз персональної 

даних. Це привнесло багато плутанини в бізнес-діяльність підприємств, оскільки 

потрібно було реєструвати кожну базу даних, якою користується підприємство, і 

було багато незрозумілого, пов'язаного з такою реєстрацією. Тоді підприємства 

були стурбовані персональними даними, адже ніхто не хотів одержати припис про 

виплату штрафу. 

Що стосується даних юридичних осіб, то тут ситуація виглядає інакше. 

Спеціального закону, який передбачав би регулювання використання даних про 

юридичних осіб, немає. 

Якщо дані про фізичну особу за замовчуванням є конфіденційною 

інформацією, то ідентифікаційні дані про юридичну особу відкриті й доступні. В 

Україні кожен може ознайомитися із загальнодоступною інформацією про 

підприємство, у єдиному державному реєстрі, який доступний в онлайн-режимі. 

Якщо, звісно, доведе, що не є роботом. 

Підприємства можуть тільки обмежувати доступ до цінної та секретної 

інформації шляхом прийняття відповідних локальних актів, підписання договорів 

про конфіденційну інформацію, у яких визначається обсяг інформації, що не 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011004
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011004
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підлягає розголошенню. Але такі дані не є ідентифікаційними даними, а належать 

до діяльності компанії: відомості про унікальні бізнес-процеси, про процес 

створення та виробництва продукції, стратегії розвитку тощо. По суті, 

ідентифікаційними даними може бути ідентифікаційний код юридичної особи, 

який присвоюється з моменту державної реєстрації підприємства. Наприклад, з 

метою фінансового моніторингу ідентифікаційними даними юридичної особи 

вважатимуться навіть дані бенефіціарів такої компанії. 

Можна виділити такі основні аспекти, реалізація яких посприяє 

поліпшенню механізму захисту даних та забезпеченню прав людини: 

1) суб'єкти, які одержують ідентифікаційні дані, провайдери послуг 

електронної ідентифікації й електронних послуг повинні впроваджувати комплекс 

організаційних, технічних та інженерно-технічних заходів та/або програмних і 

технічних засобів для захисту персональних даних і надавати відповідний рівень 

гарантій безпеки щодо ризиків втрати, несанкціонованого доступу або 

зловживання, знищення, зміни, ненавмисного або навмисного розголошення 

персональних даних, запобігання витоку, знищення та блокування інформації, 

порушення цілісності й режиму доступу до неї; 

2) персональні й ідентифікаційні дані мають використовуватися виключно з 

метою, зазначеною в повідомленні про мету обробки даних; 

3) удосконалення роботи уповноважених органів з контролю за 

дотриманням законодавства про захист персональних даних і захисту інформації в 

інформаційних мережах; 

4) підвищення інформаційної культури та культури безпеки в 

інформаційному середовищі; 

5) при взаємодії учасників в електронному середовищі повинна бути 

забезпечена можливість надання тільки тих даних, які потрібні для здійснення 

конкретної онлайн-транзакції чи одержання електронної послуги. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН 

У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

У сучасних умовах перед органами державного управління, а також перед 

поліцією зокрема, стоять завдання, від рішення яких залежить не тільки 

підвищення рівня економічного добробуту населення, а й упевненість громадян у 

здатності держави забезпечити безпеку кожної особи та держави в цілому. Одним 

із основних завдань вказаних органів є забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки. Дане завдання здійснюється за допомогою використання 
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різних засобів і методів, серед яких здійснення ліцензійно-дозвільної діяльності 

займає особливе місце й охоплює найрізноманітніші сфери діяльності. 

Аналізуючи види діяльності, що підлягають ліцензуванню та наданню дозволів, 

можна констатувати необхідність державного регулювання даних правовідносин, 

адже практично всі вони, так чи інакше, торкаються сфери громадської безпеки. 

Не залишилися осторонь від даної державної діяльності й органи внутрішніх 

справ ретельний аналіз змісту різних нормативних актів, які регулюють дозвільні 

правовідносини, свідчить про те, що основне навантаження в реалізації правил 

дозвільної системи несуть органи внутрішніх справ, а саме – поліція. 

Забезпечення прав громадян у сфері здійснення дозвільної системи 

безпосередньо пов'язане з визначенням та реалізацією завдань поліціївзагалі. Так, 

відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» завданнями 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і 

порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;  

протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1]. 

Необхідно зазначити, що окремі завдання поліції, зокрема щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних 

інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорони і 

забезпечення громадського порядку реалізуються як у сфері здійснення дозвільної 

системи так і в інших сферах діяльності поліції. Проте, у сфері здійснення 

дозвільної системи вони набувають особливого значення. 

Діяльність поліції щодо здійснення дозвільних повноважень досить складна 

і різноманітна, сутність якої полягає у розробці та втіленні у життя комплексу 

заходів, спрямованих на недопущення шкоди, яку може бути заподіяно 

громадським та державним інтересам, власності, особистій безпеці громадян 

внаслідок безконтрольного володіння і використання об'єктів, на які поширюється 

зазначена система. 

Здійснення дозвільних повноважень будується відповідно до завдань, що 

ставляться перед органами внутрішніх справ різними нормативними актами. Слід 

зауважити, що відносно визначення завдань в сфері здійснення дозвільної 

системи у науцісклалося кілька поглядів. На думку Х.П. Ярмакі, до завдань 

поліції в сфері здійснення дозвільної системи слід віднести такі: забезпечення 

особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; 

встановлення загальнообов'язкових умов, правил і порядку функціонування 

об'єктів дозвільної системи; перевірку осіб, які оформляються на роботу, 

пов'язану з обігом об'єктів дозвільної системи, а також організацію контролю за 

такими особами; підготовку і своєчасне проведення профілактичних заходів щодо 

недопущення крадіжок (втрат) зброї, боєприпасів та інших предметів та 

речовин,на якіпоширюється дозвільна система, запобігання випадкам 

протиправного їх використання; виявлення й усунення (нейтралізацію) причин та 

умов, що сприяють порушенню правил дозвільної системи; вжиття до порушників 

правил дозвільної системи передбачених законодавством заходів впливу; облік та 

реєстрацію об'єктів дозвільної системи; здійснення систематичного нагляду та 

контролю за додержанням правил виготовлення, зберігання та використання 

предметів (речовин), на які поширюється дозвільна система. 
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Однак В.А. Гуменюк, до основних завдань органів внутрішніх справ щодо 

здійснення дозвільної системи відносить: здійснення систематичного контролю за 

додержанням правил виготовлення, зберігання та використання предметів 

(речовин), на які поширюється дозвільна система, попередження та припинення 

порушень її правил; перевірка осіб, які оформляються на роботу, пов'язану з 

використанням, зберіганням; виготовленням та перевезенням зазначених 

предметів і (речовин), а також організація контролю за такими особами; 

підготовка і своєчасне проведення профілактичних заходів по недопущенню 

крадіжок (втрат) зброї, боєприпасів та інших предметів та речовин, на які 

поширюється дозвільна система, запобігання випадкам протиправного їх 

використання; виявлення і усунення (нейтралізація) причин та умов, що сприяють 

порушенням правил дозвільної системи; вжиття до порушників правил дозвільної 

системи передбачених законодавством заходів впливу. 

Отже, незважаючи на наявність різних поглядів науковців і практиків щодо 

визначення змісту завдань поліції у сфері здійснення дозвільної системи, вчені 

погоджуються в одному, що основну частину з перелічених завдань підрозділи 

поліції реалізують в ході здійснення контрольно-наглядової діяльності, в межах 

якої забезпечується реалізація прав і свобод громадян, що визначені в чинному 

законодавстві. Так, під час здійснення систематичного контролю за додержанням 

правил виготовлення, зберігання та використання предметів і речовин, на які 

поширюється дозвільна система підрозділи поліції сприяють забезпеченню 

реалізації права на життя, права на особисту безпеку особи, права на захист свого 

життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей. Зауважимо, шо більша частина 

предметів і речовин, що відносяться до об'єктів дозвільної системи є 

небезпечними для життя і здоров'я громадян. Тому здійснення систематичного 

контролю за додержанням правил, які визначенні у чинному законодавстві має 

кінцеву мету –забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. 

Під час здійснення реєстрації та обліку об'єктів дозвільної системи, на нашу 

думку, здійснюється забезпечення таких прав громадян: право на працю (лише 

після здійснення реєстрації та обліку об'єктів дозвільної системи у встановленому 

в законодавстві порядку особа може займатися виробництвом, ремонтом і 

реалізацією спортивної, мисливської вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а 

також холодної зброї в рамках діяльності суб'єктів підприємницької діяльності); 

право на приватну власність (лише після здійснення реєстрації та обліку зброї 

громадянин набуває в повному обсязі права власності); право на застосування 

спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, а також право їх продажу, придбання, реєстрації та обліку; право на 

відкриття підприємств, майстерень та лабораторій, на які поширюється дозвільна 

система; право на виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської 

вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також холодної зброї. Слід зазначити, 

що окремі з перелічених прав визначені у Конституції України, інші - в чинних 

нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері здійснення 

дозвільної системи. 

Діяльність поліції щодо виявлення та припинення порушень правил 

дозвільної системи безпосередньо пов'язана зі здійсненням контрольно-

наглядової діяльності за додержанням правил виготовлення, зберігання та 

використання предметів і речовин, на які поширюється дозвільна система, адже 
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виявлення та припинення правопорушень нерідко відбувається саме в ході 

систематичного контролю та нагляду за об'єктами дозвільної системи. 

Підсумовуючі вище наведене зазначимо, що забезпечення прав громадян у 

сфері здійснення дозвільної системи є одним з найбільш актуальних й 

перспективних напрямів розвитку держави, що спрямований на задоволення 

інтересів громадян. Проведений аналіз може сприяти вдосконаленню чинного 

законодавства, норми якого регулюють відносини у сфері здійснення дозвільної 

системи, адже чітка регламентація та встановлення державою певних правил 

забезпечить реалізацію прав громадян в даній сфері у повному обсязі, дозволить 

уникнути випадків застосування з боку посадових осіб вільного тлумачення норм 

права. Також, слід зазначити, що не дивлячись на наявність певного права, 

наприклад права на приватну власність на зброю, відсутній механізм 

забезпечення даного права, адже на сьогодні відносини щодо обігу зброї, її 

находження у приватній власності не врегульовані на рівні закону. Обіг зброї 

безпосередньо стосується національної безпеки, а тому відносини у цій сфері 

мають бути врегульовані на законодавчому рівні. 
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РОЗГЛЯД ТИПОВИХ ТА ЗРАЗКОВИХ СПРАВ – ПРОЦЕСУАЛЬНА 

НОВЕЛА КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

 

Однією із новел Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС 

України) є інститут зразкових справ. У відповідності до ст. 290 КАС України 

якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають 

типові адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення 

зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може 

звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним 

Судом як судом першої інстанції [1]. 

Типовими справами є адміністративні справи, відповідачем у яких є один і 

той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні 

підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що 

регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні 

вимоги [1]. 
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Цікавим момент є те, що ні в господарському, ні в цивільному процесах 

немає інституту зразкових справ. Напевно, це пов’язано з тим, що саме в 

адміністративному судочинстві перебуває велика кількість типових справ і для 

ефективного їх вирішення, для забезпечення єдності правозастосовної практики 

необхідне було запровадження такого інституту. 

Наразі уже є 8 рішень у зразкових справах, а саме: 

- щодо перерахунку пенсій пенсіонерам МВС з урахуванням грошового 

забезпечення поліцейських (рішення Верховного Суду від 15.02.2018 р.  

№ 820/6514/17); 

- щодо не складання Ліквідкомісією МВС довідки для перерахунку пенсій 

пенсіонерам МВС (рішення Верховного Суду від 12.03.2018 р.№ Пз/9901/1/18); 

- про оформлення паспорта громадянина України (рішення Верховного 

Суду від 26.03.2018 р. № 806/3265/17 (№ Пз/9901/2/18); 

- про нарахування пені та штрафів платникам податків, розташованих у зоні 

АТО (рішення Верховного Суду від 30.03.2018 р. № 812/292/18 (Пз/9901/22/18); 

- про переведення з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця 

(рішення Верховного Суду від 04.04.2018 р. № 822/524/18 (Пз/9901/23/18); 

- про відмову прокуратури у видачі довідки про зарплату для перерахунку 

пенсій (рішення Верховного Суду від 16.04.2018 р. № № 825/506/18 

(№ Пз/9901/16/18); 

- про припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі (рішення 

Верховного Суду від 03.05.2018 р. № 805/402/18 (№ Пз/9901/20/18); 

- щодо перерахунку щомісячного грошового утримання судді у відставці 

(рішення Верховного Суду від 01.11.2018 р. № 0640/3835/18 (№ Пз/9901/52/18). 

Проаналізувавши дані рішення у нас виникають питання: які ознаки типової 

справи і який саме підхід буде застосовувати Верховний Суд для їх визначення? 

На даний час відповіді на ці питання немає і це є прогалиною у чинному 

законодавстві. 

Серед недоліків цього інституту можна відзначити велику залежність долі 

сотень суперечок від однієї конкретної справи, яка, можливо, має деякі недоліки з 

якихось обставин, або якщо позивач буде недостатньо кваліфікований для 

відстоювання своєї позиції (особливо в разі, якщо це будуть суперечки щодо 

пенсій, соціальних виплат тощо). Тим паче, що в майбутньому змінити або 

переглянути таке рішення буде практично неможливо. Цей ризик може бути 

знівельовано лише якісним і неупередженим розглядом спору суддями, які за 

необхідності заповнять прогалини. У цьому випадку важливо залучити 

правозахисні організації, які можуть взяти на себе функцію супроводу зразкових 

суперечок для осіб, які не можуть оплатити послуг кваліфікованих адвокатів. 

Яскравим відповідником цього процесу може виступати інститут медіації. Судова 

медіація (court-related, court-connected, court-annexed mediation у дослівному 

перекладі «медіація, приєднана до суду») є самостійним видом медіації, 

інтегрованим у судову систему. Наприклад, у США тільки 5% справ доходять до 

судового розгляду, інші завершуються, не доходячи до суду, завдяки 

альтернативним способам вирішення. Позасудове врегулювання спорів там 

розвинене через тривалість строків розгляду справ і вельми високі адвокатські 

гонорари. У світовій практиці успішно працюють десятки видів примирних 

процедур [2]. 
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Не зважаючи на вищезазначене,  зразкові рішення спростять роботу судів 

нижчих інстанцій, які останні роки занадто завантажені типовими справами. 

Позитивним моментом є і те, що рішення Верховного Суду є обов’язковими для 

судів першої інстанції. Це забезпечить єдність правозастосовної практики. 

Відступити від висновків Верховного Суду неможливо, проте такі рішення 

підлягають перегляду Великою Палатою. 

Дуже часто на практиці виникали ситуації, коли суди першої інстанції 

неоднаково застосовували норми матеріального права і це призводило до 

ухвалення протилежних рішень. На нашу думку, інститут зразкових справ усуне 

цю проблему, полегшить життя як фізичним та юридичним особам, так і судам 

нижчих інстанцій.  
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ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА 

 

Реформування концептуальних підходів до проблем існування 

спеціальності «воєнне (військове) право» слід визнати актуальним завданням 

вітчизняної військово-юридичної наукової школи, яке нарешті має отримати 

друге дихання. Разом із цим, критичного переосмислення потребуватиме той 

факт, що на даний час наукових напрацювань у вказаній галузі ще недостатньо 

для адекватної відповіді на виклики часу [1, с.148]. З огляду на вказане існує 

проблема вироблення термінологічного апарату військового права, зокрема, 

з’ясування поняття та сутності його функцій. 

На нашу думку, функції військового права уявляють собою основні напрями 

правового впливу на суспільні відносини у військовій сфері з метою досягнення 

бажаного стану їх розвитку. Традиційно функції права поділяють на 

загальносоціальні та спеціально-юридичні.  

До загальносоціальних функцій військового права слід віднести:  

Організаційно-інтегративну функцію, яка охоплює найважливіші 

ідеологічні, прагматичні й емпіричні аспекти впливу права на державу, 

суспільство, людину. Вона є різноплановою структурою, яка складається з 

об’єднання правових інститутів, норм, галузей права на базі принципів 
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верховенства права, законності, відповідальності держави, правової безпеки 

особи, соціальної справедливості. Дана функція, в сенсі інтеграції суспільства, 

об’єднання різних верств населення для досягнення певного рівня життя, втілення 

в життя важливих ідей, зокрема ідеї побудови демократичного громадянського 

суспільства і правової соціальної держави, є визначальною серед інших функцій 

права [2, с. 40–41; 3, с.44]. Організаційно-інтегративна функція військового права 

уявляє собою комплекс дій суб’єктів військово-правових відносин, спрямованих 

на додержання прав людини і громадянина, зміцнення громадянського 

суспільства, розвиток системи публічного управління, забезпечення захищеності 

державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від 

воєнних загроз.  

Економічну функцію військового права слід розуміти як забезпечення 

економічного потенціалу держави, суб’єктів економічних відносин всіх форм 

власності, з метою досягнення високого рівня обороноздатності держави, 

розвитку оборонно-промислового комплексу з метою адекватного реагування на 

воєнні загрози і виклики. Вказана функція здійснюється як безпосередньо через 

регулювання правомірних дій учасників економічних відносин, так і 

опосередковано – шляхом визначення санкцій або їх реалізації за вчинення 

правопорушення в сфері економіки [4].  

Інформаційно-формуючу функцію військового права, яка  уявляє собою 

вплив за допомогою норм військового права на людину, суспільство, органи 

публічної влади, військові формування з метою зміцнення правової та 

інформаційної культури, усвідомлення змісту прав, обов’язків та гарантій їх 

додержання, а також особливостей юридичної відповідальності за порушення 

правових приписів, а також для досягнення високого рівня інформаційної 

компетентності як невід’ємної складової підвищення ефективності 

функціонування системи військового управління. Завдяки отриманню правової 

інформації громадяни стають активними учасниками соціальних процесів, 

системи управління. Така інформація характеризується складністю і великою 

кількістю утворюючих її елементів, властивостей, зв’язків і функцій. Правова 

поінформованість надає можливість здійснювати швидкий вибір способів і 

засобів вирішення проблем і завдань [5]. 

Спеціально-юридичні функції військового права включають регулятивну і 

охоронно-захисну. Зміст регулятивної функції військового права полягає у 

встановленні позитивної моделі поведінки суб’єктів військово-правових відносин 

шляхом визначення їх правового статусу та правових процедур, за допомогою 

яких він реалізується. Регулятивна статична функція виражається у впливі права 

на суспільні відносини шляхом їх закріплення у тих чи інших правових 

інститутах, у чому і полягає одне із завдань (призначень) правового 

регулювання [6]. 

Специфіка охоронно-захисної функції військового права полягає у 

відновленні порушених прав і компенсації понесених втрат, що пов'язуються із 

визнанням неправомірних дій нікчемними та поверненням до первісного стану, 

відшкодуванням правопорушником завданої шкоди, стягненням збитків, 

компенсацією втрат; покаранні правопорушника, обмеженні його прав, 

покладенні на нього додаткових юридичних обов'язків та обтяжень; попередженні 
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можливих правопорушень, тобто: по-перше, запобіганні вчиненню нових 

протиправних діянь особою, яка вже вчинила правопорушення, шляхом 

застосування до неї відповідних обмежувальних заходів; по-друге, загальне 

запобігання правопорушенням у суспільстві завдяки демонстрації невідворотності 

настання несприятливих наслідків у разі вчинення протиправних дій [7]. У сфері 

реалізації військово-правових відносин існує велика кількість ризиків та небезпек, 

пов’язаних як з порушенням прав і свобод людини і громадянина, так і загрозами 

державному суверенітету, територіальній цілісності, демократичному 

конституційному ладу, власності тощо. Охоронно-захисна функція військового 

права являє собою комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення 

воєнної безпеки та зміцнення демократичного цивільного контролю за законністю 

функціонування сил оборони.  
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