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КОНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ЗАКОНОДАВСТВА

Антошкіна В.К., доцент 
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НОРМ ПРАВА, ЩО МІСТЯТЬ

ОЦІННІ ПОНЯТТЯ 
Такий прийом юридичної техніки, як включення у текст правових

норм оцінних понять забезпечує гнучкість правового регулювання, дає
можливість при застосуванні норм врахувати зміни в суспільному житті,
що відбуваються в явищах, описаних з їх допомогою. 

Аналіз  чинного  законодавства  дає  змогу  стверджувати,  що
оціночні  поняття  використовуються  при  формулюванні  норм  різних
галузей,  а  саме:  цивільного  («добросовісність»,  «розумність»,
«справедливість»,  «істотне  значення»,  «істотно  зменшений  розмір»,
«істотні  недоліки»,  «негайно»);  кримінального  («малозначність»,
«істотна  шкода»,  «тяжкі  наслідки»,  «достатні  підстави»,  «значна
суспільно  корисна  мета»,  «аморальні  дії»);  адміністративного
(«забезпечення ефективної роботи», «належні для високопродуктивної
роботи умови праці», «неповна службова відповідність», «ділові якості
особи») тощо. 

В  теорії  права  оцінне  поняття  визначається  як  закріплене  в
нормах права уявлення (абстрактна думка), яке відображає у собі різні
емпіричні  властивості  явищ  шляхом  закріплення  їх  правозначущих
типів  і  зумовлює  здійснення  на  його  основі  індивідуального
піднормативного регулювання та конкретизації суспільних відносин чи
самостійної  оцінки  конкретної  ситуації  з  боку  суб’єкта
правозастосування [1, c.16]. 

Як  правило,  оцінні  поняття  замінюють  різноманітні,  але
різнорідні  правові  та  позаправові  явища.  Дані  явища  об’єктивної
дійсності складають обсяг оцінного поняття тільки за умови наявності у
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них  обумовлених  ознак.  На  думку  фахівців,  оцінними  поняттями
виступають такі поняття, в яких закріплюються найзагальніші ознаки і
властивості  явищ  та  предметів  [2,  c.21].  Вони  є  своєрідними
замінниками неоднорідних фактів, явищ, дій, процесів, що знаходяться у
сфері правового регулювання. 

Оцінні поняття є вимушеним кроком законодавця, який свідомо
описує певні ситуації  неконкретним чином,  в  результаті  чого практик
частково  перетворюється  на  правотворця,  а  основна  мета  такого
прийому  законодавця  –  пристосування  норми  до  різних  ситуацій,
розбавлення  жорсткості  і  однозначності  та  імперативності  в
регулюванні правовідносин [3, c.208]. 

Базуючись на  наведених вище визначеннях,  можна припустити,
що  головною  позаправовою  особливістю  оцінного  поняття  є  не
відкритий  характер  його  логічної  структури,  а  узагальнення  цим
поняттям емпіричних ознак правозначимих явищ у формі типізації [4,
c.53].  Саме  узагальнення  у  формі  типізації  обумовлює  незамкнутість
логічної структури оцінних понять.

Оскільки законодавчо неможливо закріпити зміст оцінної норми,
в  процесі  правозастосування  такої  норми  існує  реальна  необхідність
виявляти зміст конкретного оцінного поняття шляхом його системного
тлумачення  і  конкретизації  [5,  c.274].  Системне  тлумачення
здійснюється, виходячи з усвідомлення того, що головне функціональне
призначення  оцінних  понять  у  праві  −  фіксування  безперервно
модифікуючихся умов, орієнтованість інтерпретації та конкретизації їх
змісту на момент їх безпосереднього застосування. 

Логічні  прийоми  тлумачення  оцінних  норм  припускають
з’ясування  сенсу оцінної  правової  норми.  Це може  бути здійснено за
допомогою прийому зіставлення змісту оцінної норми зі змістом інших
правових  норм.  Таким  чином,  тлумачення  оцінних  норм  передбачає
також  вживання  деяких  логічних  прийомів,  які  можна  назвати
однотипними. До їх числа можна віднести такі як індукція і дедукція,
логічне  перетворення,  порівняння,  аналіз,  синтез,  аналогія,
абстрагування та узагальнення. У рамках використання даної методики
тлумачення  слова,  як  текстуальний  вираз  норми  права,  не  просто
піддаються  логічному  аналізу,  як  при  граматичному  тлумаченні.
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Об’єктами тлумачення виступають саме визначені  оцінні  поняття,  що
містяться в оцінній нормі права.

Даний  метод  тлумачення,  безумовно,  повинен  враховувати
особливу  логічну  структуру  оцінного  поняття,  що  припускає
використання не тільки прийомів класичної логіки, але і порівняно нові
логічні засоби, до яких відноситься нечітка логіка. 

Мета ж конкретизації оцінної норми бачиться нам у використанні
прийомів  уточнення,  деталізації,  доповнення,  використаних на  основі
вільної  оцінки  в  рамках  конкретної  правозастосовної  ситуації,
спрямованих безпосередньо на її застосування. Тому дії суб’єктів права
щодо  конкретизації  оцінної  норми  слід  визнавати  актами
правозастосування.

 У  своїй  роботі,  присвяченій  визначенню  поняття  та  видів
конкретизації  в  українському  праві,  О.С.  Гордієнко  наголошує,  що
особливістю  конкретизації  оцінних  понять  є  те,  що  їх  ознаки  не
закріплені  в  законі,  і  їх  конкретизація  відбувається  у  процесі
правозастосування. Конкретизація правових оцінних понять, визначення
явищ  і  фактів  навколишньої  дійсності,  що  входять  до  оціночного
поняття  стосовно  до  передбаченої  законодавцем  ситуації  у  процесі
правозастосування, здійснюється шляхом їх оцінки та інших елементів
логіко-гносеологічного і техніко-правового опосередкування юридично
значущої дійсності [6, c.194].

Видається,  що  в  процесі  конкретизації  оцінної  норми  повною
мірою проявляється уявлення суб’єкта про правові та соціальні цінності.
Важливо враховувати і той факт, що самі критерії оцінки, що лежать в
основі  конкретизації  оцінного  поняття,  формулюються  на  момент
застосування норми права. Одночасно ситуація, що склалася в момент
застосування  такої  оцінної  норми права,  підказує,  які  ознаки повинні
входити  в  зміст  конкретизуючого  поняття.  Отже,  встановити  зміст
оцінного поняття можна тільки в процесі його застосування на основі
базових методів тлумачення і конкретизації.

Особливість  конкретизації  оцінних  норм  полягає  в  тому,  щоб
уточнити,  деталізувати  й  доповнити  невизначеність  змісту  оцінних
понять,  беручи  до  уваги  неможливість  або  крайню  складність
формулювання  всіх  його  істотних  ознак.  Оскільки  оцінне  поняття
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містить  лише  загальні  відомості  про  ті  або  інші  якості,  ознаки,
характеристики  в  юридичній  конструкції,  проте  детально  не
конкретизується. 

Зміст  конкретної  оцінної  норми  як  результату  складного
правозастосовного процесу, що включає в себе як прийоми тлумачення,
так і конкретизації, є досить динамічним. 

Конкретизація  оцінних  норм  якісно  відрізняється  від  їх
тлумачення. У процесі конкретизації формуються нові юридичні норми,
які  логічно  пов’язані  і  уточнюють  вже  наявні  оцінні  норми  права.
Тлумачення  норм  права  не  породжує  нових  норм.  Однак  його  мета
також  полягає  в  з’ясуванні  сенсу  правила  поведінки,  закладеного  в
норму права. Проте це дослідження оцінної норми права, спрямоване на
роз’яснення її змісту.

У підсумку конкретизації  у правовому регулюванні  з’являються
деякі  елементи  новизни.  Тлумачення  оцінних  норм,  як  правило,  не
виходить за рамки змісту оцінної норми, що тлумачиться. У той же час
взаємозв’язок  тлумачення  і  конкретизації  оцінних  правових  норм
проявляється  в  необхідності  попереднього  з’ясування  і  роз’яснення
(тлумачення) такої норми суб’єктами правозастосування. 

У юридичній літературі зазначається, що тлумачення потребують
всі юридичні норми, якщо виникає питання про їх застосування, в той
час як необхідність у конкретизації юридичних норм виникає не завжди.
К.І. Комісарів вважає, що конкретизація потрібна у тому випадку, якщо
її  передбачає  сам  законодавець  −  в  іншому  суд  лише  тлумачить,
усвідомлює дійсний сенс закону [7,  c.52]. Конкретизація необхідна не
тільки тоді, коли суд уповноважений на це законом, а й в тих випадках,
коли  без  вироблення  більш  конкретної  норми  закон  не  може  бути
застосований  на  практиці.  Таким  чином,  повноваження
правозастосовувача по здійсненню конкретизації оцінної норми можуть
міститися безпосередньо в тексті  юридичної норми або слідувати з  її
сенсу [8, c.11].

Висновки. Таким  чином,  співвідношення  і  взаємодія
конкретизації  та  системного  тлумачення  норм  права  проявляються  у
різних  формах  і  залежать  від  специфіки  норми.  Встановлено,  що
тлумачення  і  конкретизація  –  це  взаємопов’язані,  але  не  однакові  за
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своєю  правовою  природою  явища.  Але  в  практичній  діяльності  по
тлумаченню  норм  права  між  безпосереднім  тлумаченням  правових
оцінних норм та їх конкретизацією вельми важко провести чітку межу.

Основна  мета  тлумачення  оцінних  понять,  сформульованих  у
нормах  права,  полягає  у  з’ясуванні  та  роз’ясненні  формально-
невизначеного  і  навмисне  не  конкретизованого  змісту  явищ,  які
характеризують найбільш загальні властивості різноманітних предметів,
дій,  процесів  для  найбільш  точної,  швидкої  і  економної  реалізації
правових приписів.
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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%9668574
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ускладнює і гальмує таке негативне явище, як правовий нігілізм. 
На певних етапах розвитку держави і права можуть створюватися

історичні передумови для формування дефектної правосвідомості, яка є
антиподом  високої  правової  культури.  Деформація  правосвідомості
проявляється у викривленні уявлень про цінність права. Традиційно її
зводять до правового нігілізму.

Нігілізм (від лат. nihil – ніщо, нічого) – це заперечення історичних
і культурних цінностей, моральних норм і підвалин суспільства. 

На  етапі  переходу  України  від  тоталітарного  минулого  до
демократичного  устрою  суспільного  і  державного  життя  певний
розвиток  нігілістичних  поглядів  на  право  обумовлений  політичними,
економічними  та  соціальними  кризовими  явищами,  незавершеністю
конституційної,  адміністративної,  правової  і  судової  реформ,
невідлагодженістю механізму  реалізації  прийнятих  законів,  розвитком
правового ідеалізму тощо. 

Проявів правового нігілізму багато. Найпоширенішими серед них
є: війна законів; неузгодженість дій окремих гілок влади у проведенні
політики;  порушення  прав  і  свобод  людини  і  громадянина;  підміна
законності  політичною,  ідеологічною  або  прагматичною  доцільністю;
свідоме  недотримання  або  невиконання  правових  приписів  органами
державної  влади,  організаціями  та  громадянами;  неповага  до
правоохоронних органів, протидія їх законним вимогам тощо.

Одна з  головних причин правового  нігілізму криється власне  в
самих законах.  Закони багато  в чому недосконалі.  Написати ідеальну
правову норму набагато легше, ніж втілити її в життя: моментально на
шляху її реалізації виникнуть сотні перешкод (у тому числі й правовий
нігілізм).

Іншою  великою  проблемою,  що  викликає  недовіру  людей  до
законів,  є  боротьба  всередині  самої  влади,  точніше  боротьба  між  її
гілками. 

Наступним,  за  важливістю,  джерелом  і  причиною  правового
нігілізму є явні порушення закону, того недосконалого і суперечливого
закону, про який вже говорилося вище. 

Ще однією причиною поширення досліджуваних нами соціально-
юридичних  феноменів  є  вплив  сім’ї  на  формування  правосвідомості
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підростаючого покоління. 
Існує велика кількість різних форм його прояву, серед яких:
1)  це  пряме  навмисне  порушення  діючих  законів  та  інших

нормативно-правових актів. Закони не виконуються відкрито, цинічно і
майже безкарно;

2)  масове  недотримання  та  невиконання  юридичних  приписів,
коли суб’єкти не співвідносять свою поведінку з нормами права;

3)  війна  законів,  видання  суперечливих,  паралельних  або
взаємовиключних правових актів, які нейтралізують один одного, марно
витрачаючи свою силу. Нерідко підзаконні акти стають «надзаконними»;

4) Конфронтація представницьких та виконавчих структур влади
на всіх рівнях, коли виникає ситуація двовладдя, або безвладдя. 

Які  ж  існують  напрямки  подолання  правового  нігілізму?
Правовий  нігілізм  настільки  глибоко  «засів»  у  сучасному  житті,
настільки міцно  заволодів  розумом людей,  що  витравити його  звідти
найближчим часом не є можливим. Можна спробувати хоча б послабити
позицію,  рішуче  діючи  по  кількох  напрямках:  1)  необхідно  негайно
припинити  «війну  законів»;  2)  у  діяльності  правоохоронних  органів
також  необхідно  забезпечити  верховенство  права;  удосконалити
механізми реалізації правових норм, спираючись насамперед на правові
процедури;  4)  використовуючи  засоби  масової  інформації,  необхідно
провести  активний  наступ  на  протиправні  установки  в  поведінці,
проповідуючи  загальну  законослухняність  (починаючи  з  верхніх
ешелонів влади).

Таким чином, можна виділити деякі загальні, найбільш характерні
риси  сучасного правового нігілізму, а саме: по-перше, підкреслимо його
демонстративний,  конфронтаційно-агресивний  і  неконтрольований
характер,  який  обґрунтовано  кваліфікується,  як  свавілля;  по-друге,
глобальність,  масовість,  широка  розповсюдженість  не  тільки  серед
громадян, соціальних і професійних груп, але й в офіційних державних
структурах,  законодавчих,  виконавчих  і  правоохоронних  ешелонах
влади; по-третє, злиття з політичним, моральним, духовним, науковим,
економічним,  релігійним  нігілізмом,  які  разом  створюють
деструктивний процес.

В  Україні,  яка  стала  на  шлях  просування  до  демократичної,
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правової  державності,  де  діють  принципи  верховенства  права  і
правового закону, боротьба з деформацією правової свідомості повинна
розглядатися  як  пріоритетний  напрямок  діяльності  компетентних
державних органів і суспільства в цілому. На рівні державної політики
повинен  бути  розроблений  комплекс  спеціальних  засобів  протидії
деформації  правосвідомості,  зокрема  правовому  нігілізму.  Не  можна
забувати  і  про  вплив  сім’ї,  адже  змалечку  дитині  прищеплюються
моральні принципи співжиття у суспільстві, свідоме ставлення до своїх
прав і обов’язків.

Головко Л.О., доцент 
 кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, 

кандидат юридичних наук, доцент, 
Національний університет біоресурсів

 і природокористування України, м. Київ
ДОСВІД ЧЕХІЇ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Освітня діяльність відіграє важливу роль у активному залученні
громадян  до  скорочення  утворення  відходів  та  сортування  твердих
побутових відходів. Навчальні та інформаційно-просвітницькі кампанії
повинні проходити у цьому напрямку. Бажано поєднувати навчання та
тренінги з його практичною реалізацією у населеному пункті. Значний
ефект дає освіта школярів.

В членських країнах ЄС муніципалітети беруть участь у реалізації
регіональних концепцій екологічної освіти, а в окремих випадках вони
розробляють  свої  власні  екологічні  концепції  освіти.  Загальна  мета
екологічної  освіти  –  це  розвиток  компетенцій,  необхідних  для
екологічно  відповідальної  поведінки,  тобто  поведінки,  якомога  більш
сприятливої  для  навколишнього  середовища.  враховуючи  наявні
можливості.  Екологічно  відповідальна  поведінка  розглядається  як
відповідальна  особиста,  громадянська  та  професійна  поведінка  щодо
ставлення до природи та природних ресурсів, поведінки споживачів та
активного впливу на оточення, використовуючи демократичні процеси
та правові засоби.
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Гарним  прикладом  в  Чехії є  Проект  «Пошук  нових  шляхів
інформаційної  підтримки  у  реалізації  Програми  запобігання  відходів
Чехії».  Основними  завданнями  проекту  були  застосування  та
використання  науково  обґрунтованих  методологій  та  параметрів  для
підвищення  ефективності  застосування  економічних  та  законодавчих
інструментів у сфері охорони навколишнього природного середовища,
таких  як  оптимізація  адміністративного  навантаження,  спричиненого
екологічними  нормами,  створення  та  затвердження методів  кількісної
оцінки  економічного  впливу  екологічної  політики  на  підприємства  і
домогосподарства,  добровільні  угоди  для  сприяння  екологічним
інноваціям, підвищення ефективності інструментів екологічної освіти та
підготовки,  ефективного  впровадження  добровільних  інструментів
екологічної  політики  на  практиці.  Результати  проекту  безпосередньо
пов'язані з програмою BETA для Міністерства охорони навколишнього
середовища,  зокрема  в  сфері  екологічної  освіти,  добровільними  та
законодавчими  інструментами  та  добровільними  угодами,  які
доповнюються  широкою  інформаційною  платформою  (путівники  та
листівки) [1].

В  рамках  проекту  була  розроблена  Методологія  інтеграції
профілактики відходів у освіту для окремих шкіл та позашкільної освіти
(далі - Методологія) [2]. Методологія була розроблена з метою реалізації
цілі  1 Чеської  програми запобігання відходів,  яка полягає у тому, що
протягом  впровадження  Програми  запобігання  відходів  Чеської
Республіки необхідно забезпечити всебічну інформаційну підтримку з
цього питання, включаючи запровадження питань профілактики відходів
у шкільні програми, науково-дослідні програми та освітню діяльність, а
також освітні заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища.  У  більш  широкому  контексті  вона  відповідає
впровадженню нових методів у освіту, що має сприяти впровадженню
кругової  економіки.  Основним  принципом  кругової  економіки  є
збереження доданої  вартості  продукції  в  економічній системі  якомога
довше, зменшуючи при цьому обсяг відходів. Суттєвою частиною цього
принципу  є  запобігання  відходів.  Профілактика  відходів  міцно
закріплена в ієрархії управління відходами, в якій вона посідає перше
місце.  Профілактику  відходів  не  можна  розглядати  лише  як  сегмент
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управління відходами,  але набагато ширше,  тобто з  усього  життєвого
циклу продукту. Існують також синергічні наслідки соціальної сфери,
освіти,  регіонального  розвитку  тощо,  а  сфера  освіти  відіграє  дуже
важливу роль у цьому процесі.

Висновки. Як  бачимо,  в  Чехії  підвищенню  рівня  екологічної
правосвідомості  у  сфері  поводження з  відходами приділяється значна
увага. Україні варто запозичити цей досвід.
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Добренко І.А.. завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін,

кандидат психологічних наук, доцент,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ СОЦІАЛЬНИХ

КОНФЛІКТІВ
Соціальні конфлікти супроводжують всю історію людства. Війни і

революції,  демонстрації  і  страйки,  мітинги  і  політична  боротьба  у
парламенті  -  ось  далеко  не  повний  перелік  форм,  в  яких  можуть
протікати конфлікти. Їх наслідки для суспільства неоднозначні. Одні з
них призводили до загибелі імперій, до втрати державної незалежності,
інші  сприяли  прогресивному  розвитку  суспільства,  роблячи  його  ще
більш  демократичним  і  справедливим.  Сучасне  демократичне
суспільство передбачає можливість появи великої кількості конфліктів і
розвивається через їх вирішення.

При  цьому  під  соціальним  конфліктом  розуміється  наявність
об’єктивних  чи  суб’єктивних  суперечностей,  які  дістають  вияв  у
протиборстві  (зіткненні)  їх  носіїв  (сторін).  Об’єктивними  причинами
конфліктної взаємодії вважаються ті обставини соціальної взаємодії, що
призводять до зіткнення думок, інтересів, цінностей та ін. Суб’єктивні
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причини  конфліктів  обумовлюються  індивідуально-психічними
особливостями й безпосередньою взаємодією людей під час об’єднання
їх у соціальні групи.

Конфліктне зіткнення виступає способом соціальної  взаємодії  в
умовах  загострення  напруженості  між  людьми,  коли  виявляються  не
сумісні погляди, позиції й інтереси, відбувається протиборство сторін,
що переслідують далекі одна від одної цілі.

Наявність  же  великої  кількості  конфліктів  значно  актуалізує
проблему пошуку механізмі, засобів, за допомогою яких можна якщо й
не ліквідувати їх, то ввести у цивілізовані межі та надати їм переважно
конструктивного характеру.

Справа в тому, що конструктивний спосіб вирішення конфліктів
необхідний  для  того,  щоб  він  надав  суспільству  позитивні  наслідки
вирішення конфліктних ситуацій.

Конфлікт, як і будь-які інші стосунки між людьми, тією або іншою
мірою  регулюються  нормами  суспільної  поведінки  правовими,
моральними,  релігійними,  політичними  тощо.  Найефективнішим  є
нормативний  механізм  регулювання  соціальних  відносин.  Причому
завдання  норм  полягає  саме  в  тому,  щоб  підтримувати  соціальні
спільноти у цілісному, життєздатному, активно-функціональному стані,
забезпечувати порядок у суспільстві.

Нормативне  регулювання конфліктів  на  відміну  від  тимчасових
діючих  інститутів  робить  соціальну  систему  більш  стабільною,
зумовлює довгостроковий порядок розв’язання спорів.

Велику роль у цьому відіграють моральні норми, оскільки майже
будь-який конфлікт так чи інакше пов'язаний з уявленням про правильну
і  не  правильну  поведінку,  справедливість  і  порядність.  Але  їх
застосування  ускладнюється  тим,  що  норми  моралі  мають  обмежене
коло  дії,  сприймаються  не  усіма  людьми  та  як  правило  чітко  не
сформульовані.

Доводиться констатувати той факт, що на практиці звернення до
моральних норм і уявлень зустрічається рідко. 

Особливу роль у регулюванні конфліктів відіграють норми права.
Право, яке регламентує функціонування всіх основних сфер суспільного
життя  на  засадах  загальної  волі  та  правоутворюючого  інтересу,  є
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могутнім фактором запобігання соціальним конфліктам. Правові норми,
що виникають на основі врахування досвіду розв’язання конфліктних
ситуацій,  містять  найбільш  розумні  засоби  вирішення  типових
соціальних  конфліктів,  які  максимально  відповідають  інтересам  усіх
учасників правового спілкування.

Для вирішення зазначених вище питань необхідно юридизувати
соціальний конфлікт - перевести його у правову площину. Таким чином
здійснюється перехід від не правової ситуації конфлікту до правової, від
невизначеного,  хаотичного,  неформалізованого  і,  по  суті,  силового
конфлікту до юридично визначеного, формалізованого, упорядкованого
спору учасників про право.

Переведення конфлікту у правову площину відкриває можливість
для пошуку таких способів його розв’язання, які дозволяють зберегти
доводи кожної з сторін у тій мірі, в якій інтерес однієї не зачіпає інтерес
іншої. 

У  розв’язанні  конфліктів  особлива  роль  відводиться
правозастосовній  діяльності  держави,  зокрема  застосуванню  нею
процесуальних норм права,  які  у загальних рисах показують, як саме
необхідно вирішувати той або інший конфлікт. На цьому етапі конфлікт
вже починає набувати ознак юридичного конфлікту об’єктивно (вчинено
злочин,  ведеться  слідство)  або  йому  доцільно  як  найшвидше  надати
юридичної  форми  для  запобігання  настанню  більш  тяжких  наслідків
(довготривалі побутові конфлікти). 

Найбільше  розбіжностей  існує  у  поглядах  на  управління
конфліктом і способи його розв’язання. На відміну соціальної психології
і загальної конфліктології, де головною є ідея управління конфліктом, ця
ідея  не  відтворюються  з  наукового  дискурсу  юридичного  конфлікт-
менеджменту.  Інструментарій  юридичної  конфліктології,  орієнтований
на силову модель і формальне розв’язання конфлікту, не дає можливості
ефективно  розв’язувати  соціальні  конфлікти  в  реальному,
позаправовому  соціальному  просторі,  тобто  роль  правових  засобів
розв’язання соціальних конфліктів досить обмежена. 

Юридичний конфлікт має розглядатися у вузькому розумінні, як
протиборство  суб’єктів  права  з  різними  правовими  інтересами,  що
виникає  через  неузгоджене  тлумачення  норм  права  та  широкому
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розумінні  це  будь-який  соціальний  конфлікт,  що  може  бути
юридизованим,  тобто  розв’язання  якого  має  відбутися  в  правовій
площині.  Проте  юридизація  переважної  більшості  соціальних
конфліктів  не  завжди  можлива,  і  в  такому  разі  йдеться  про  хибний
юридичний  конфлікт,  який  може  бути  розв’язаний  лише  в
позаюридичній, соціальній площині. 

Висновок.  Отже,  «теорія»  юридичного  конфлікту  не  має
обмежуватися  предметом  дослідження  правової  науки,  а  виходити  в
простір міждисциплінарних досліджень і розвиватися в тісному зв’язку
з  загальною  конфліктологією  та  соціальною  психологією.  Важливо
усвідомлювати  необхідність  залучення  неюридичних  способів
вирішення різних типів конфлікту, які  не вписуються у правове поле;
вдосконалювати практику застосування правової бази в межах загальної
конфліктології і соціальної психології.

Добренко О.О., доцент 
кафедри економіки і фінансів,

кандидат економічних наук,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПОЛІТИЧНОЇ
СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Розвиток управлінської діяльності України залежить від розвитку
функціональних  можливостей  її  політичної  системи.  Тому  однією  з
найважливіших соціальних проблем, над вирішенням якої зосереджена
увага  юридичної  науки  полягає  в  дослідженні  організаційного
потенціалу функціонального навантаження політичної системи України,
а також окремих її інституцій та службових осіб. 

Політична  система  є  складним,  багатогранним  явищем,  яке
охоплює сферу політичних стосунків і процесів і забезпечує об'єднання
суспільства за допомогою політичної влади. У найзагальнішому вигляді
призначення  політичної  системи  можна  визначити  як  управління
справами суспільства за допомогою політичної влади. 

В  цілях  глибшого  і  усестороннього  дослідження  політичної
системи  суспільства,  враховуючи  складність,  різнохарактерність  і
багатоаспектність  її  складових  частин,  методологічно  важливим
представляється розгляд її у вигляді своєрідного системного комплексу.
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Можливість використання різних підстав для структуризації елементів
політичної  системи відображає ієрархічний характер  її  складових,  які
самі  організовані  за  системним принципом.  Отже,  політична  система
складається  з  підсистем  (які  самі  є  повнокровними  системами),
взаємодія яких утворює політичну цілісність. 

Основним елементом політичної системи, виділяють інституційну
підсистему  -  сукупність  інститутів  (державних,  партійних,  суспільно-
політичних),  що  виражають  і  представляють  різні  за  значимістю
інтереси, - від загальнозначущих до групових і приватних. Інституційна
підсистема  у  вирішальній  мірі  зумовлює  поняття  і  вміст  політичної
системи  суспільства  в  цілому,  робить  величезний  вплив  на  основні
напрями  її  діяльності,  соціальний  вміст  і  призначення.  Даною
політичною підсистемою є держава [1, c. 82].

Держава - це політична цілісність, що утворюється національною
або багатонаціональною спільністю, закріпленою на певній території, де
підтримується  юридичний  порядок,  встановлений  елітою,  яка
монополізує  інституціоналізовану  владу,  володіючи  законним  правом
вживання  примусу.  Складовими  елементами  держави  є  населення,
територія і влада. 

Неабиякою проблемою, для держави - є пошук того організаційно
адекватного політичного механізму, а в ширшому розумінні – політичної
системи,  яка  створить  достатній  демократичний  простір  для
повноцінного формування українського суспільства. Ускладнюється ця
проблема  невизначеністю  самого  руху  суспільства.  Але  в  цій
невизначеності  саме  організаційно  політична  система  представлена
досить виразно, досить чітко й у правовому відношенні переконливо,
принаймні  порівняно  з  об’єктом,  яким  вона  керує,  життя  якого
організує.

Окрім держави, як основного структурного елемента політичної
системи до її складу також входять політичні партії.

Політична  партія  -  це  організація  однодумців,  що  представляє
інтереси громадян, соціальних груп і класів і що ставить своєю за мету
їх  реалізацію  шляхом  завоювання  державної  влади  або  участі  в  її
здійсненні.  Політичні  партії,  що  існують  зараз,  по  організаційній
структурі  можна  віднести  до  двох  основних  типів:  організаційно
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оформлені  (у  партіях  цього  типа  члени  партії  отримують  партійні
квитки і  платять внески)  організаційно неоформлені  (у  партіях  цього
типа немає офіційного членства (полягання в партії), а для того, що б
вважатися  членом  такої  партії  вистачає,  що  б  за  тебе  проголосував
комітет  цієї  партії),  що  властиво  всім  сучасним  партіям,  наявність
партійного апарату. Партії, як правило, не однорідні і мають усередині
себе  фракції  — групи,  які  висувають  програми декілька  відмінні  від
загальної, основної програми партії. 

Буржуазно-демократична  партійна  система  сформувалася  в
Європі й Північній Америці в XIX столітті. У своїй діяльності керується
наступними правилами: у суспільстві йде легальна боротьба за  владу.
Владу здійснює партія або група партій, які забезпечили собі підтримку
парламентської  більшості,  постійно  існує  легальна  опозиція;  між
партіями усередині партійної системи існує згода відносно дотримання
цих правил.

У  буржуазній  системі  сформувалось  безліч  видів  партійних
коаліцій: багатопартійна коаліція - жодна з партій не здатна добитися
компетентної більшості; двопартійна коаліція - є дві сильні партії, кожна
з  яких  здатна  самостійно  здійснювати  владні  повноваження;
модифікована двопартійна коаліція - не одна з двох основних партій не
збирає абсолютної більшості й вони вимушені кооперуватися з третіми
партіями; двобічна коаліція -  за  владу борються два основні блоки, а
партії,  що  стоять  поза  блоками  не  грають  істотної  ролі;  коаліція
домінування  -  одна  партія  самостійно  здійснює  владу  впродовж
тривалого періоду. Коаліція кооперації - найбільш сильні партії довго і
стійко співробітничають в здійсненні влади.

Однією  з  найважливіших  проблем,  що  стосується  політичної
організації  –  це  пошук  в  ній  організаційних  резервів  для  розвитку
країни, особливо тоді, коли порушена система впорядкувань системних
відносин.  Перенесення  демократизації  на  політичну  організацію
суспільства є одним з резервів реформації політичної системи України і
всіх  її  інституцій,  включаючи  й  політичні  партії.  Неурядовою
організацією є будь-який добровільний некомерційний союз громадян,
організований  на  місцевому,  державному  або  міжнародному  рівні.
Орієнтовані на досягнення конкретних результатів і  керовані людьми,
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об'єднаними  загальними  інтересами,  неурядові  організації  вирішують
найрізноманітніші  завдання  і  виконують безліч  гуманітарних функцій
[2, c. 15].

Прямою  метою  їх  створення  та  функціонування  ніколи  не
виступає  політика.  Свою  основну  діяльність  дані  інститути,  до  яких
можна  віднести  суспільні,  профспілкові,  кооперативні  та  інші
організації,  здійснюють  відповідно  у  виробничій,  правозахисній,
соціально -  побутовій,  культурній,  торгівельній і  інших сферах життя
суспільства.  Політична  діяльність  цих  суб'єктів  не  складає  основу  їх
функціонування.  Але  дане  положення  не  слід  розцінювати  як
приниження ролі й значення не власне політичних суб'єктів в структурі
політичної  системи  суспільства,  оскільки  в  даному  випадку  йдеться
лише про відсутність домінуючого політичного аспекту в їх діяльності, а
не про його заперечення взагалі.

Політичні  взаємодії  обумовлюються  характером  культурно-
релігійного  середовища,  її  однорідністю.  Сукупність  субкультури,
конфесійна  система,  що  визначає  пріоритетні  цінності,  переконання,
стандарти  політичної  поведінки,  політичну  ментальність,  складають
культурну  підсистему.  Незначний  політичний  аспект  мають  такі
елементи політичної системи, як церква й засоби масової інформації. У
суспільствах,  де  існує  державна  релігія,  церква  має  право  участі  в
політичному  житті  держави.  У  світській  державі,  де  церква
відокремлена від держави, релігійні організації майже не впливають на
політичну систему [3, c. 23].

Засоби  масової  інформації  неабиякою  мірою  сприяють
формуванню політики, освітлюючи підготовку, прийняття й реалізацію
політичних  рішень  державними  органами,  активно  беруть  участь  в
забезпеченні успіху на виборах тієї або іншої партії,  формують імідж
політиків.

Політична  система,  як  сукупність  найбільш  типових  для
суспільства  стереотипів,  політичних  вистав,  установок  і  ціннісних
орієнтацій,  традицій  і  символів  політичної  поведінки  грає  роль  як
стабілізуючого,  так  і  дестабілізуючого  чинника  політичної  системи,
здійснює  спадкоємність  політичних  традицій,  звичаїв,  соціального  і
історичного  досвіду.  Важливою  частиною  культурної  підсистеми  є
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політична  свідомість.  Вона  відображає  соціальну  дійсність,  сприймає
подію,  оцінюючи  її  за  мірою  значущості  й  відповідності  інтересам,
законодавчими  актами,  політичними  нормами,  традиціям,  ідеалам,
прогнозує  можливі  перспективи  соціальних  і  політичних  змін  в
суспільстві.  Бажані  моделі  суспільства,  відбиті  в  системі  культурних
цінностей і ідеалів, визначають сукупність способів і методів реалізації
влади.

Всі  компоненти політичної  системи взаємодіючи один з  одним,
забезпечують життєдіяльність політичної системи, сприяють ефективній
реалізації її функцій в суспільств. Основними вимогами-критеріями, що
пред'являються  до  всіх  без  виключення  структурних  елементів
політичної  організації  суспільства,  є  вимоги  їх  внутрішньої
впорядкованості, організованості і хоч би мінімальній політичності.

Суть  першого  з  них  зводиться  до  того,  аби  кожне  суспільно-
політичне  об'єднання,  що  розглядається  як  структурний  елемент
політичної системи, виступало перш за все як організація і володіло б
ознаками, які їй властиві.

Суть другої вимоги, що пред'являється до структурних елементів
політичної системи суспільства, полягає в тому, аби вони, як складені
ланки,  були  не  лише  внутрішньо  організованими,  але,  і  хоч  би  в
мінімальній мірі, політичними. Кожен структурний елемент політичної
системи суспільства має бути не просто організацією, а політичною по
своєму характеру організацією. 

Кажучи  про  політичний  характер  структурних  елементів
політичної  системи  суспільства,  слід  мати  на  увазі,  що  не  всі  вони
мають однаковий політичний аспект. Залежно від цього всі структурні
елементи політичної системи суспільства можна підрозділити на власне
політичні;  не  властиво  політичні;  що  мають  незначний  політичний
аспект.

Отже, роль і  місце  держави в політичній системі  визначаються
рядом його особливостей. Держава виступає як єдина організація, яка
об'єднує  всіх  без  виключення  громадян,  вона  є  офіційним
представником  суспільства  в  цілому,  володіє  монопольним  правом
видання  законів  і  встановлення  загальнообов'язкових  для  виконання
норм  поведінки  —  нормативно-правових  актів.  Держава  інтегрує
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суспільство в єдине ціле незалежно від інтересів і потреб окремих груп і
верств  населення  і  діє,  в  першу  чергу,   сфері  інтересів  суспільства.
Ключова  роль  держави  в  політичній  системі  обумовлена  названими
універсальними  властивостями,  якими  не  володіють  жодні  інші
структурні  елементи  політичної  системи.  Лише  держава  має  право
регламентувати  правове  положення  політичних  партій,  суспільних
об'єднань, релігійних організацій,  засобів  масової інформації,  а також
проведення виборчих кампаній.
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Гражданство  выступает  одним из  фундаментальных вопросов в

жизни  любого  государства,  а  также  оно  включает  в  себя
непосредственную правовую связь государства и человека. 

Одним  из  важных  аспектов  данной  отрасли  выступает  вопрос
миграции, нахождение иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории  Республики  Беларусь,  а  также  слежение  за  сохранением
правопорядка  данными  лицами  на  территории  страны.  Правовая
ответственность, в первую очередь, основывается на конституционном
принципе Республики Беларусь: равенства человека и гражданина перед
законом. Статья 52 Конституции Республики Беларусь гласит о том, что
каждый,  кто  находится  на территории  Республики  Беларусь,  обязан
соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции
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[1]. Поэтому, как гражданин Республики Беларусь, так и иностранные
граждане,  и  лица  без  гражданства,  подлежат  ответственности  за
нарушение тех или иных прав.

Данный  вопрос  регулируют  Кодекс  Республики  Беларусь  об
административных правонарушениях (далее – КоАП), Уголовный кодекс
Республики  Беларусь  (далее  –  УК),  а  также  иные
внутригосударственные  нормативные  правовые  акты  и  нормы
международного законодательства.

По  определению  Крамника  А.Н.,  правовой  режим  пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь –
это основанный на нормах международного и внутригосударственного
законодательства  порядок  въезда  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства в Республику Беларусь, выезда за ее пределы, проживания
и передвижения, оформления гражданства, установленный государством
в  целях  обеспечения  реализации  их  прав  и  возложенных  на  них
обязанностей, а также охраны общественного порядка, государственной
безопасности, экономических и иных интересов государства» [2].

Так,  ст.  23.55  КоАП  предусматривает  ответственность  за
нарушение  иностранным  гражданином или  лицом  без  гражданства
правил пребывания в Республике Беларусь, а также ч. 2 ст. 1.4 КоАП
приравнивает к гражданам Республики Беларусь лиц без гражданства.

Как  отмечает  Внученкова  А.Ю.,  «поскольку  лицо
без гражданства – это лицо, которое утратило правовую связь с каким-
либо иным государством и приобрело достаточно устойчивую правовую
связь с Республикой Беларусь, уравнение правового положения граждан
Республики Беларусь и лиц без гражданства, постоянно проживающих
в Республике  Беларусь,  при решении  вопросов  о пространственных
пределах действия законодательства об ответственности представляется
вполне оправданным» [3, с. 34].

Нельзя  не  согласиться  с  данным  утверждением,  ведь  в
современном мире равенство играет важную роль в построении социума
и в развитии законодательства в целом.

Необходимо отметить, что КоАП предусматривают действие норм
во  времени  и  в  пространстве.  Статья  1.4  предусматривает  действие
КоАП  в  пространстве,  а  статья  1.5,  действие  данного  кодекса  во
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времени.  Согласно  п.2  ст.  1.4  КоАП,  находящиеся  на  территории
Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, а
также  иностранные  юридические  лица  подлежат  административной
ответственности на общих основаниях с гражданами и юридическими
лицами  Республики  Беларусь,  если  иное  не  установлено  настоящей
статьей.  В  п.  4  этой  же  статьи  говорится  о  том,  что  вопрос  об
ответственности за административное правонарушение, совершенное на
территории Республики Беларусь иностранным гражданином, который в
соответствии  с  международными  договорами  Республики  Беларусь
пользуется иммунитетом от административной юрисдикции государства
пребывания, разрешается дипломатическим путем. В п. 1 ст. 1.5 КоАП
установлено,  что  противоправность  деяния  и  административная
ответственность определяются актом законодательства, действовавшим
во  время  совершения  этого  деяния.  Временем  совершения  деяния
признается  время  осуществления  противоправного  действия
(бездействия) независимо от времени наступления последствий [4].

Что касается УК Республики Беларусь, то в гл.  33 статьях 371,
371.1,  371.2  предусматривается  ответственность  за  незаконное
пересечение Государственной границы Республики Беларусь (ст.  371),
организацию незаконной миграции (ст. 371.1), нарушение срока запрета
въезда в Республику Беларусь (ст. 371.2). 

Как  отметил  В.А.  Андрюшенков,  «сравнивая  статью  371.1  УК
Республики  Беларусь  и  уголовное  законодательство  Российской
Федерации, законодатели обеих стран исходят из того, что общественно-
опасной является именно организация незаконной миграции, а не сама
миграция,  будучи  даже  незаконной.  Дело  в  том,  что  миграция  как
таковая  представляет  собой  явление,  выходящее  за  пределы  сферы
уголовно-правового регулирования, зачастую имея спонтанный и даже
хаотичный  характер,  что  не  может  влечь  за  собой  возникновение
отношений уголовно-правового характера» [5, с. 81].

Данная  трактовка  имеет  место  быть,  ведь  миграция  не  всегда
влечет  за  собой последствия.  Необходимо помнить,  что  большинство
людей мигрируют с благими намерениями, работа или учеба, например,
но и не стоит забывать про организацию незаконной миграции, которую
регулируют нормы нашего законодательства. 
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Уголовный  кодекс  также  предусматривает  действие  уголовного
закона в пространстве и во времени. Данные действия прописаны в стт.
5-9.  Согласно  ч.  2  ст.  5  преступление  признается  совершенным  на
территории Республики Беларусь, если оно начато, или продолжалось,
или  было  окончено  на  ее  территории,  или  совершено  в  пределах
Республики Беларусь в соучастии с лицом, совершившим преступление
на  территории  иностранного  государства.  Так  же  в  п.  1  ст.  9
предусмотрено, что преступность и наказуемость деяния определяются
законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем
совершения  деяния  признается  время  осуществления  общественно
опасного  действия  (бездействия)  независимо  от  времени  наступления
последствий [6].

Вывод.  Анализ  некоторых  статей  УК  и  КоАП  Республики
Беларусь,  регламентирующих  административную  и  уголовную
ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
анализ приведенных мнений ученых, позволяет сделать вывод о том, что
оба  нормативных  акта  в  полной  мере  регулируют  нахождение
иностранных лиц на  территории нашей страны,  но  некоторые нормы
целесообразно было бы дополнить новым и актуальным содержанием,
что  позволило  бы  усилить  ответственность  за  повторное  совершение
правонарушений,  а  также  способствовало  снижению  количества
нарушений  иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  на
территории Республики Беларусь.
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СКІФСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО НА ТЕРЕНАХ
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Етнічне походження скіфів й досі є предметом наукових дискусій,
але більшість дослідників вважає, що вони належали до іранської гілки
індоєвропейської групи народів.  Переселення скіфів у Причорномор’я
відбувалося кількома хвилями: витиснувши кіммерійців з низин Дунаю
до гирла Дону і Приазов’я,  сформувавши могутній племінний союз –
Велику Скіфію. Все населення Скіфії поділялося на дві великі групи:
мігруючі  племена  та  осілі  племена.  За  свідченням  Геродота,
найчисельнішим  племенем  були  царські  скіфи,  які  «вважали  інших
скіфів своїми рабами». 

У VІІ-VІ ст. до н.е. у скіфських племенах розпочинається розпад
первіснообщинного  ладу,  але  основною  суспільною  одиницею
залишається  родова  община.  Родоплемінні  зв’язки  базувалися  на
фіктивних принципах генеалогічного споріднення: племена і племінні
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об’єднання  етнічно  інших  народів,  що  увійшли  до  складу  Великої
Скіфії,  розглядалися  як  пов’язані  з  ними  спільністю  походження.
Фіктивна  спорідненість,  ймовірно,  була  засобом  ідеологічного
освячення  політичних  претензій  скіфів  на  панування  над  тими
етносами, що ніколи не входили до складу їх царства. 

Родоплемінній структурі скіфського суспільства була притаманна
багатоступінчастість усіх рівнів. Нижчі рівні у соціально-економічному
відношенні були тісно пов’язанні між собою. На більш високих рівнях
родинні зв’язки вже не були такими міцними, більш вагомими стають
общинні стосунки. На вищому рівні племена і ради племен фактично
виступали в якості різновиду адміністративно-політичної організації. 

Земля  належала  родовій  общині,  серед  рядових  общинників
основну масу складали скотарі,  вони не завжди мали необхідний для
прокормлення  родини  мінімум  худоби  і  тому  наймалися  пасти  стада
знаті  й  царів,  за  що  отримували  винагородження.  Із  середовища
рядового населення рекрутувалася найбільш чисельна частина війська –
піхота. Рядові общинники, крім військової служби, сплачували данину,
виконували  різні  повинності.  Інтенсивна  торгівля  скіфів  з  грецькими
містами  Північного  Причорномор’я,  їх  посередницька  діяльність  у
торгівлі  античних  міст-держав  із  лісо-степними  племенами  дозволяє
говорити про наявність у Скіфії прошарку купців. Найнижчий щабель
соціальної  ієрархії  займали  раби,  якими  ставали  військовополонені  й
данники з залежних народів.  Існування цього прошарку в скіфському
суспільстві  визнається  усіма  дослідниками,  але  дискусійним
залишається питання щодо ступеня розвиненості рабства, питомої ваги
рабської праці у виробництві.  Однак враховуючи те,  що в суспільстві
кочовиків  праця  рабів  могла  знайти  лише  обмежене  застосування,
можна  зробити  висновок  про  патріархальний  характер  рабства:  раби
здебільшого  використовувалися  у  домашньому  господарстві  1,  с.
197 . 

Поступово починається виокремлюватися родоплемінна знать. У
майновому  і  соціальному  відношеннях  цей  прошарок  був  досить
неоднорідним. Родоплемінна знать включала старійшин, вождів племен
і  племінних  об’єднань,  старійшини  кочових  общин  складали  важко
озброєну  кінноту.  Вищий  щабель  знаті  складали  номархи  –
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воєначальники  вищого  і  нижчого  рангів,  голови  окремих  округів
(номів).  Окрему  групу  складали  жерці,  соціальний  стан  окремих
категорій жерців був досить високий 2, с. 85 . 

Розчленованість  скіфського  суспільства  на  окремі  племена  є
типовою для родоплемінного устрою. Кожне з таких племен мало свою
племінну  територію  і  свої  органи  управління:  народні  збори,  раду
старійшин  і  царя.  До  кінця  V ст.  до  н.  е.  Скіфія  поділялася  на  три
частини, кожну з яких очолював один із царів.

До ІV ст. до н.е. скіфське суспільство перетворюється на складний
соціальний організм з багаторівневою диференціацією. Верхні верстви
населення  виконували  різні  управлінські  функції  (адміністративні,
військові,  культові),  нижчі  –  здійснювали  виробничі  функції  й  були
основною військовою силою. Усі соціальні прошарки об’єднувались у
складну систему взаємовідносин. Основною задачею такого суспільного
устрою  виступало  перешкоджання  децентралізації  скіфського
об’єднання. У своїх внутрішніх відносинах, у зв’язку з нерозвиненістю
форм  експлуатації  залежного  населення,  скіфське  суспільство  можна
охарактеризувати  як  складну  форму  вождівства,  що  і  стало  якісним
стрибком в еволюції політичної організації і, в цьому сенсі, виникнення
держави, а потім імперії було лише кількісним перетворенням. 

Скіфську державність необхідно розглядати не з точки зору того,
чи відповідає вона параметрам державності землеробських народів, а як
вона  справлялась  з  функціями  регулювання  всього  комплексу
суспільних  відносин,  притаманним кочовим суспільствам  на  певному
етапі  їх  розвитку,  скоріш  за  все,  виникає  як  політична  реакція  у
взаємовідносинах із сусідніми землеробськими центрами. Принципова
відмінність кочової державності від державності осілих землеробських
суспільств полягає у тому, що вона виникає для вирішення зовнішніх
задач. 

Після  встановлення  у  Скіфії  (кін.  V  –  поч.  ІV  ст.  до  н.е.)
рабовласницьких  відносин,  Скіфія  представляла  собою  різновид
рабовласницької монархії з деспотичною царською владою. Скіфському
царю  Атею  вдалося  об’єднати  під  своєю  владою  майже  всю  країну,
ставши  одноосібним  царем  усіх  скіфів.  Межі  його  держави
розпростерлися  від  Дунаю  до  Боспорського  царства.  Ідеологічною
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основою претензій на панування над всією Північно-причорноморською
Скіфією стало уявлення про божественне походження царського роду.
Реформи Атея були спрямовані на «укріплення влади царської династії,
установлення чіткої ієрархії й розподілу обов’язків у суспільстві взагалі
та у війську зокрема» 3, 214 . Атей вів успішні війни з оточуючими 
племенами,  внаслідок  чого  вплив  скіфів  поширився  не  лише  в
Північному  Причорномор’ї,  але  й  на  Балканах.  У  проведенні
внутрішньої політики влада царя нічим не була обмежена. У ІV ст. до
н.е. Скіфія досягла найвищого економічного, політичного і культурного
розвитку,  велися  переговори  з  македонським  царем  Філіпом  ІІ,
чеканилася  власна  монета.  Утім,  царство  Атея  виявилося
недовговічним: у 339 р. до н.е. Філіп ІІ Македонський розгромив скіфів. 

Правова  система  Скіфії  ґрунтувалась  на  звичаях,  рішеннях
Народних  зборів,  постановах  царів.  Основним  джерелом  права  було
звичаєве  право.  За  порушення  звичаю строго  карали,  незважаючи  на
соціальний статус.  Звичаєве  право охороняло приватну власність,  яка
поділялася  на  особисту  (зброя,  одяг,  прикраси)  і  родинну  (худоба,
житло).  Земля  й  пасовища  вважалися  власністю  царя,  яку  він
перерозподіляв між родами і встановлював порядок користування. 

Зобов’язальне  право  регулювало  відносини  обміну,  купівлі-
продажу, дарування, уплати данини тощо. Усі договори скріплювалися
обітницею.  Відмова  від  виплати  данини  або  невиконання  договору
могли  привести  до  військових  дій,  що  супроводжувалися
пограбуваннями, крадіжками худоби і майна, захопленням полонених з
наступним продажем їх у рабство. 

Шлюбно-сімейне право ґрунтувалося на принципах патріархату –
ведення  родоводу  за  батьківською  лінією,  панівної  ролі  чоловіка  у
господарстві, сім’ї та суспільстві; жінка перебувала під владою чоловіка,
а  по  його  смерті  –  його  спадкоємця.  Після  смерті  чоловіка  «вдови  і
майно» переходили у спадщину до старшого чоловіка у сім’ї померлого.
У  спадковому  праві  діяв  принцип  мінорату –  перехід  батьківського
майна  неподільно  до  наймолодшого  сина,  який  залишався  жити  з
батьками і «наслідував ту частину спадщини, що залишалася після того,
як її інші частини були розподілені між його старшими братами».

Серед злочинів особливо небезпечними вважалися замах на життя
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правителя,  чаклування,  непокора  царському  наказу,  неправдиве
заприсягання  богам,  порушення  звичаїв,  відхід  від  віри  в  богів  (ці
злочини  каралися  смертю).  Також  виділяли  злочини  проти  власності
(крадіжка, грабіж) і особистості (вбивство, перелюбство, образа). Окрім
смертної  кари,  були  й  інші  види  покарання:  вигнання  з  племені,
відрубування правої руки, переломи рук і ніг, остракізм. Довгий час у
скіфів  зберігалася  кривава  помста.  Верховним  суддею  вважався  цар.
Цією ж функцією наділялися номархи й старійшини родів. 

Як єдине політичне об’єднання Скіфія припинила існування у ІІІ
ст. до н.е., коли скіфів витіснили споріднені з ними кочовики іранського
походження – сармати, які панували в Північному Причорномор’ї до ІV
ст. н.е. 

Отже, перші витоки скіфської державності на території України,
характеризувалася  неподільною  єдністю  влади  та  її  ж  верховною
власністю  на  землю,  природні  та  людські  ресурси.  Виникнення  і
розвиток економічних та політичних зв’язків, культурні надбання скіфів
вплинули на розвиток ранньослов’янського населення.
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демократії,  запорукою  соціального  благополуччя  населення,  гарантом
забезпечення  прав  і  свобод  громадян.  Досвід  організації  місцевого
самоврядування  переконливо  свідчить,  що  переважна  більшість
негараздів  соціальних,  економічних,  політичних,  що  сьогодні  мають
місце в Україні, породжені практично відсутністю належного місцевого
самоврядування,  слабкою  його  фінансовою  базою.  Існуюча  система
місцевого  самоврядування  була  сформована  в  Україні  відповідно  до
принципів  чинної  Конституції  України  та  положень  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року.

Місцеве  самоврядування  –  це  багатогранне  та  комплексне
політико – правове  явище,  яке  може характеризуватися різнобічно.  А
саме як одна з основ справді демократичної держави, специфічна форма
народовладдя, закріплена у законодавстві,  право і реальна можливість
жителів сіл, селищ, міст (територіальних спільнот, громад) самостійно
вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів
держави.

Аналіз  Конституції  України  дозволяє  зробити  висновок,  що
місцеве  самоврядування  як  об’єкт  конституційно  –  правового
регулювання виступає в якості: відповідної засади конституційного ладу
України;  специфічної  форми народовладдя;  права  жителів  відповідної
територіальної  одиниці  на  самостійне  вирішення  питань,  місцевого
значення.  Місцеве  самоврядування  як  засада  конституційного  ладу
виступає  одним  із  найважливіших  принципів  організації  і
функціонування  влади  в  суспільстві  й  державі  та  є  необхідним
атрибутом  будь  –  якого  демократичного  ладу.  У  ст. 2  Європейської
Хартії місцевого самоврядування проголошується: «Принцип місцевого
самоврядування  повинен  бути  визнаний  у  законодавстві  країни  і,  по
можливості, у конституції країни».

Конституція  України,  у  повній  відповідності  до  вимог
Європейської Хартії (поряд з такими фундаментальними принципами,
як народовладдя, суверенітет, і незалежність України, поділу державної
влади  тощо),  в  окремій  статті  фіксує  принцип  визнання  та
гарантованості  місцевого  самоврядування.  Визнання  місцевого
самоврядування як засади конституційного ладу означає встановлення
демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на
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самостійності  територіальних  громад,  органів  місцевого
самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування як форма народовладдя. Згідно зі ст. 5
Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування.  З  даного
конституційного  положення  прямо  випливає,  що  органи  місцевого
самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу
цього,  місцеве  самоврядування  можна  розглядати  як  окрему  форму
реалізації народом належної йому влади, а також Конституція України в
такий спосіб зафіксувала існування в механізмі держави двох відносно
відокремлених  систем  органів  публічної  влади:  системи  органів
державної  влади  та  системи  органів  місцевого  самоврядування,  які
покликані  здійснювати  завдання  і  функції  держави  у  межах
повноважень, визначених Конституцією і законами України. Проте це не
означає, між ними існує непереборна межа.

Взаємозв’язок  місцевого  самоврядування  з  державою  досить
тісний і знаходить свій вияв у тому, що: по-перше, органи держави, як і
органи  самоврядування,  здійснюють  спільні  функції  по  управлінню
суспільством шляхом встановлення і гарантування діяльності суб’єктів;
їх повноваження конкретизується законами та підзаконними актами; по-
друге,  органи  держави  та  самоврядування  передбачені  конституцією;
по-третє, вони відповідно до наданих повноважень приймають рішення
нормативного характеру,  що у  разі  їх  протиріччя  Конституції  можуть
бути  відмінені;  по-четверте,  органи  держави,  як  і  органи
самоврядування,  мають  чітко  визначену  компетенцію  у  відповідній
сфері та форми і методи здійснення повноважень; по-п’яте, рішення, що
приймаються цими органами, мають владний характер, певним чином
забезпечується  і  гарантується;  по-шосте,  органи  держави  і  органи
самоврядування формуються у встановленому законом порядку шляхом
обрання чи призначення.

Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі
дозволяє  характеризувати  його  як  самостійну  (поряд  з  державною
владою)  форму  публічної  влади  –  публічну  владу  територіальної
громади.  Самостійність  місцевого  самоврядування  гарантується
Конституцією  України,  ст. 145  якої  передбачає,  що  права  місцевого
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самоврядування  захищаються  в  судовому  порядку,  а  ст. 142  визначає
матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування.

На  сьогоднішній  день  існує  дуже  широка  правова  база  про
місцеве самоврядування в Україні. Оцінюючи це потрібно зазначити, що
вона  в  основному  відповідає  світовим  нормам  і  вимогам  іншим
міжнародним документам з цього питання, враховує історичний досвід
розвитку  місцевого  самоврядування  в  Україні,  досягнення  сучасної
вітчизняної  та  світової  науки  і  практики  у  відповідній  сфері.  Життя
незаперечно підтвердило дієздатність існуючих законів, що стосуються
самоврядування,  абсолютної  більшості  їх  норм,  їх  позитивну  роль  в
організації  і  розвитку  місцевого  самоврядування,  тим  самим  –  у
забезпеченні  зміцнення  демократичних  засад  в  Україні.  Одночасно
цілком природним є той факт, що практика виявила слабкі місця, певні
прогалини у законодавстві  про місцеве самоврядування, які  фактично
притаманні кожній державі, особливо молодій незалежній державі, яка
за  історичними  мірками  робить  лише  перші  кроки  на  шляху
демократичного  розвитку.  Частина  з  них  уже  знайшла  законодавче
врегулювання,  але  залишається  ще  чимало  невирішених  проблем,
наявність  яких  викликає  певні  ускладнення  у  здійсненні  місцевого
самоврядування на практиці.

На думку багатьох працівників органів місцевого самоврядування,
а  також  науковців,  чинне  законодавство  не  дає  чіткої,  однозначної
відповіді  на  деякі  питання,  насамперед  щодо  первинного  суб’єкта
місцевого самоврядування – територіальної громади. Так, відповідно до
ст. 140  Конституції  України  територіальна  громада  –  це  жителі  села,
селища,  міста.  Більш  повне,  уточнене  визначення  терміна
«територіальна  громада»  дається  у  ст.  1  Закону  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»: «жителі, об’єднані постійним проживанням
у  межах  села,  селища,  міста,  що  є  самостійними  адміністративно  –
територіальними  одиницями  або  добровільне  об’єднання  жителів
кількох  сіл,  що  мають  єдиний  адміністративний  центр».  Отже,
територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.
Вона має право вирішувати будь – яке питання, віднесене Конституцією
та  законами  України  до  відання  місцевого  самоврядування.  Свої
повноваження територіальна громада здійснює як безпосередньо, так і
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через  органи  місцевого  самоврядування  –  перш за  все  через  місцеві
ради,  які  складаються  з  обраних  населенням  відповідної  території
депутатів,  а  також  через  сільських,  селищних  і  міських  голів,  також
обраних громадою.

Не  можна  залишати  поза  увагою  й  ще  одне  питання,
безпосередньо пов’язане з діяльністю територіальних громад. Йдеться
про  можливість  об’єднання  «сусідніх»  територіальних  громад  в  одну
громаду,  насамперед,  з  метою більш ефективного вирішення проблем
соціально – економічного розвитку відповідних територій. Конституція
України (ч. 1  ст. 140),  Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»
(ст. 6)  передбачають  можливість  об’єднання  лише  територіальних
громад  сіл,  але  й  селищ.  Такі  об’єднання  виникли  історично,  з
урахуванням  цілого  ряду  факторів,  у  першу  чергу  соціально  –
економічного характеру. Сьогодні такі територіальні громади діють поза
правовим полем, але їх роз’єднання недоцільне й фактично неможливе,
насамперед  у  зв’язку  з  відсутністю  у  більшості  х  об’єднаних
територіальних  громад  матеріально  –  фінансової  бази,  яка  б
забезпечувала здійснення ними самоврядування.

На сьогодні залишається законодавчо не повністю врегульованою
й проблема діяльності, взаємовідносин територіальних громад, органів
місцевого  самоврядування,  територія  яких  відповідно  до  існуючого
адміністративно-територіального устрою включає інші населені пункти,
де  функціонують  окремі  територіальні  громади,  обрані  ними  місцеві
ради,інші органи місцевого самоврядування. Проблема полягає у тому,
що, з одного боку, кожна із згаданих територіальних громад відповідно
до законодавства є самостійною у вирішенні питань місцевого значення
на  своїй  території,  а  з  іншого  –  їх  життєдіяльність  забезпечується
спільними,  єдиними  для  всіх  системами  енергопостачання,  охорони
здоров'я,  освіти,  соціального  захисту  тощо,  тобто  відокремлено
нормально існувати кожна з них не може.

Хотілося  б  підкреслити,  що  за  роки  незалежності  в  Україні
створено фундаментальну правову базу місцевого самоврядування, яка
увібрала  у  себе  кращій  вітчизняний,  а  також  зарубіжний  досвід.
Сьогодні  багато  робиться  для  її  вдосконалення  на  основі  досягнень
сучасної науки й практики. Разом з тим, ще залишаються питання, які
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чекають законодавчого вирішення.
Безпосередньо теорія місцевого самоврядування концентрувалася

навколо  формування  правового  ставлення  громади  до  держави.  Вся
наука  про  самоврядування  веде  свій  початок  від  спроби  розв’язати
проблему: чи має громада окрему, відмінну від держави, владу, чи є вона
незалежною  від  держави  публічно-правовою  корпорацією  або  міцно
включена  в  державний  організм  і  виконує  тільки  функції  органу
держави. На зміну цієї  теорії  прийшла господарська  теорія  місцевого
самоврядування,  яка  намагалась  обґрунтувати  статус  самоврядної
громади як відмінного від держави суб’єкта права та акцентувалась на
змісті  комунальної  діяльності.  Ця  теорія  організації  місцевої  влади
виникла в результаті поступового розвитку положень теорії прав вільної
громади  у  пристосуванні  їх  до  умов,  коли  у  процесі  історичного
розвитку ускладнюються правові стосунки між суб’єктами суспільного
життя й підвищується роль держави як регулятора цих стосунків. Кожна
держава реалізує своє основне соціально-політичне призначення через
механізм  держави  (державний  механізм),  під  яким  в  юридичній
літературі  здебільшого  розуміють  систему  державних  організацій,
покликаних  здійснювати  її  завдання  та  функції.  До  цієї  системи
належать насамперед органи державної  влади,  які  у  своїй сукупності
утворюють  апарат  держави,  через  який  остання  здійснює  управління
державними справами. Сюди ж належать також державні підприємства,
установи  та  організації,  які  хоч  і  не  наділені  державно-владними
повноваженнями зовнішнього характеру,  проте  здійснюють завдання і
функції  держави  в  господарській,  соціально-культурній  та
адміністративно-політичній сферах суспільного життя.

Однак  щодо  віднесення  органів  місцевого  самоврядування  до
механізму  держави,  то  й  сьогодні  чимало  вітчизняних  авторів
стверджують,  що  органи  місцевого  самоврядування,  мовляв,
здійснюють  публічну  владу  територіальної  громади,  а  тому  не  є
елементом державного механізму. Втім такі оцінки, не є продуктивними
не  тільки  з  огляду  на  потреби  державотворення,  але  й  на  потреби
розвитку  явищ  місцевого  самоврядування,  оскільки  надмірна
абсолютизація  його  незалежності  від  держави  перешкоджає
утвердженню  прагматичної  державної  політики  щодо  місцевого  та
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регіонального розвитку.
Про органічний зв’язок місцевого самоврядування з механізмом

здійснення  державної  влади свідчать,  зокрема,  положення  ч. 1  ст. 140
Основного  Закону  згідно  з  якою  місцеве  самоврядування  є  правом
територіальної  громади  «самостійно  вирішувати  питання  місцевого
значення  в  межах  Конституції  і  законів  України»,  а  також ч. 2  ст. 19
Конституції, де на органи місцевого самоврядування та на їх посадових
осіб  в  єдиному  контексті  з  органами  державної  влади  покладається
конституційний  обов’язок  «діяти  лише  на  підставі,  в  межах
повноважень  та  у  спосіб,  що  передбачені  Конституцією  та  законом
України». У такий спосіб на органи місцевого самоврядування багато в
чому поширюється правовий режим органів державної влади.

Про віднесеність органів місцевого самоврядування до механізму
держави свідчить чимало й інших факторів, серед яких найголовнішим є
передусім  те,  що  створення  органів  місцевого  самоврядування  є
насамперед  результатом  волевиявлення  держави,  зафіксованого  у
відповідних  нормах  Конституції  та  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування», а не лише наслідком самоорганізації територіальних
громад.  Про  обов’язковість  їх  існування  в  державному  механізмі
йдеться,  зокрема, ч. 2 ст. 5 Конституції  України, згідно з якою «народ
здійснює владу … через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування»,  а  також  ч. 3  ст. 140,  де  зазначено,  що  «місцеве
самоврядування  здійснюється  територіальною  громадою…  як
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи», що «органами місцевого
самоврядування,  що  представляють  спільні  інтереси  територіальних
громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради». В такий спосіб
Конституція  не  лише  зафіксувала  обов’язковість  заснування  органів
місцевого самоврядування, але й, по суті, визначила їх систему.

Суттєвим  є  також  і  те,  що  остання  ж  збігається  із  системою
адміністративно-територіального  устрою  держави  як  такої
територіальної організації держави, що передбачає поділ її  території з
метою  ефективного  здійснення  функцій  державного  управління  на
відповідні  адміністративно  –  територіальні  одиниці.  Такий  поділ
обов’язково  супроводжується  створенням  в  них  відповідних  органів
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публічної  влади,  покликаних  здійснювати  в  межах  своєї  компетенції
функції  державного управління на місцях, що зумовлено абсолютною
неможливістю  зосередження  всіх  повноважень  по  управлінню
державними справами в руках центральних органів. Без створення таких
органів адміністративно-територіальний поділ втрачає будь-який сенс.

Про зв’язок системи адміністративно-територіального устрою із
системою органів державної влади та органів місцевого самоврядування
свідчить, зокрема, також і про те, що останні функціонують до тих пір,
поки  існують  відповідні  адміністративно-територіальні  одиниці.  Їх
ліквідація, реорганізація призводить до ліквідації, реорганізації органів
публічної влади. Нерозривний зв’язок між територіальною організацією
держави й системою органів  місцевого самоврядування відображений
також і в конституціях переважної більшості зарубіжних держав.

 Висновок.  Таким  чином,  орган  місцевого  самоврядування  є
інституцією, яка запроваджена державою, формування якої доручається
населенню  відповідних  адміністративно-територіальних  одиниць,  що
відповідає  принципам  демократичної  держави.  За  змістом  багатьох
положень  Конституції  можна  стверджувати,  що  система  органів
місцевого самоврядування є компонентом механізму держави, основне
соціальне  призначення  якого,  полягає  в  реалізації  завдань  і  функцій
держави.  Також  треба  зазначити,  що  в  організаційному  відношенні
орган місцевого самоврядування є відносно відокремленою від органів
державної влади частиною державного механізму, а у функціональному
плані найчастіше пов’язаний з виконавчою владою, основне соціальне
призначення якої полягає у виконанні Конституції та законів України.

Статішнюк Т.В., здобувач 5 курсу
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

НОРМАТИВНІСТЬ, ЯК ОСНОВНА ОЗНАКА ПРАВА
Поняття норм права належить до числа найважливіших категорій

теорії  права.  Будь-яке  правове  явище  розкривається  й  виявляє  себе
тільки  у  взаємозв’язку  з  нормами  права.  Саме  через  норми  права
держава  здійснює  вплив  на  суспільство,  на  їх  основі  визначаються
повноваження державних структур, завдяки нормам конкретизуються та
реалізуються суб’єктивні права.  Право має нормативний характер,  що
«ріднить» його з іншими формами соціального регулювання – мораллю,
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звичаями та  інше.  Права,  якими наділена  кожна людина, не довільні,
вони  чітко  визначені  у  відповідних  чинних  нормах.  Цінність  цієї
властивості  полягає  у  тому,  що  в  суспільне  життя  вносяться  суттєві
елементи єдності, рівності, принципової однаковості. 

Феномен норми, характерної для права, в тому і складається, що в
суспільне життя вносяться суттєві елементи, принципової однаковості:
втілений і підтриманий юридичними нормами порядок поширюється в
принципі «на рівних» на всіх учасників суспільних відносин. Звідси і
випливає  не  тільки  регулятивний,  а  й  демократичний  потенціал
законності;  реальне,  на  практиці  втілення  чинних  юридичних  норм
відповідно  до  рівності  всіх  перед  законом  уже  є  затвердження
демократичних  принципі  в  суспільному  житті.  Таке  бачення  права
необхідне  саме  сьогодні.  Вимоги  кардинального  демократичного
перетворення, переходу суспільства в новий якісний стан передбачають
таке  перетворення,  суспільних  відносин,  при  якому  в  повній  мірі
відкрився  б  простір  для  активності,  творчої  ініціативи  людей,  їх
колективів, були б приведенні в дію механізми самоуправління.

Однак  значення  нормативності,  характерної  для  права,  не
вичерпується  закладеним  в  ній  регулятивним  і  демократичним
потенціалом.  Зрозуміле  само  собою  положення  про  те,  що  право  є
система  норм,  що  не  розкриває  всього  того  глибоко  соціального  і
юридичного, що властиве нормативності права [1, с.26].

Нормативний характер права дає можливість виразити типові для
даного  суспільства  протиріччя  і  вирішення  можливих  спорів  і
конфліктів.  Як  правило,  звернене  у  майбутнє,  право  адресоване  волі
учасників  суспільних  відносин  і  має  зміст  лише  там,  де  у  адресата
норми існує вибір варіантів поведінки. Правові приписи адресовані не
тільки інтелекту, а саме волі, оскільки для реалізації права не достатньо
знати,  як  треба  вчинити  в  тій  чи  іншій  юридичній  ситуації  (багато
знають як треба, але роблять по - іншому). Право є не тільки засобом
інформації,  а  й  способом реального  регулювання  поведінки;  в  якості
виразу  належного  воно  покликане  за  своєю  природою  впливати  на
вольову  поведінку  учасників  суспільних  відносин  за  допомогою
відповідних стимулів. Саме тому право має бути вираженим не як опис
сьогодення, а як припис, звернений в майбутнє [2, с. 565]. 
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Нормативність характеризує юридичні якості норми, її  здатність
виступати регулятором суспільних відносин. Нормативність означає, що
юридична  норма,  як  державно  -  власне  веління  закріплює  загальні,
основні  риси,  ознаки  суспільних  відносин,  підлягає  обов’язковому
виконанню  або  дотриманню  суб’єктами  конкретних  правовідносин.
Виходячи з  цього  нормативність  є  необхідною ознакою норми права.
Якщо будь-які приписи, які входять до нормативно-правового акту, не
мають  властивості  нормативності,  то  вони,  відповідно,  не  можуть
використовуватись в якості регуляторів суспільних відносин.

У теорії права успішно використовуються критерії або зовнішні
ознаки  нормативності  такі  як:  направленість  норми  права  на
регулювання  будь-якого  виду  суспільних  відносин,  а  не  будь-якого
конкретного  відношення;  неперсоніфікованість  адресата  норми;  не
визначеність числа випадків, на які розраховано дію норми. 

Норма  права  завжди  направлена  на  управління  різного  виду
суспільних відносин. Під такими відносинами розуміють взаємодію, яка
виникає  між  громадянами,  іншими  особами  в  тій  чи  іншій  сфері
предметно-практичної діяльності: економіці, культурі, політиці, охороні
здоров’я,  освіті  та  ін.  Наприклад,  окремий  вид  суспільних  відносин
утворює  відносини,  пов’язані  з  реалізацією  конституційних  прав
громадян на працю, освіту, використання досягнень культури [3, с.120].
У цьому зв’язку виникає необхідність забезпечення нормативних начал.
Суспільство і саме право являють собою цілісну нормативно регулюючу
систему,  яка  має  глибокий  юридичний  зміст  і  побудована  на  єдиних
правових принципах і загальних положеннях.

До нормативних регуляторів які входять в цю систему належать ті
регулятори,  які  встановлюють  конкретні,  чіткі  рамки  для  поведінки
учасників  суспільних  відносин,  містять  однаковий  масштаб  (міру)
поведінки, тобто норму. Вони характеризуються неперсоніфікованістю
адресатів; обов’язковістю виконання та повторністю дій, містять санкції
за порушення правил поведінки. А предметом правового регулювання
виступають суспільні відносини, які регулюються нормами тієї чи іншої
галузі права.

Юридична  норма  у  своєму  складі  утворює  галузь  права,
погоджуючись зі специфікою взаємодії між собою суспільних відносин.
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Якісна  особливість  та  відносність  різних  груп  суспільних  відносин
вказує на регулюючі їх правові норми.

Правове  регулювання  суспільних  відносин  полягає  в  їх
упорядкованості,  що  здійснюється  через  визначення  юридичного
статусу  суб’єктів  таких  відносин  шляхом  встановлення,  змін  чи
скасування  прав  і  обов’язків  останніх.  При  цьому  згадані  права  і
обов’язки  визначаються  нормами  права  та  втілюються  у  житті  через
правозастосовні  акти  органів  державної  влади.  Інколи  стверджується,
що власне правове регулювання полягає, перш за все, у встановленні за
допомогою  правових  норм  юридичних  прав  і  обов’язків  учасників
суспільних  відносин,  і  саме  у  цьому  –  специфіка  впливу  права  на
суспільне життя [4, с.14-15]. 

Виходячи  з  цього  ми  розуміємо,  що  саму  нормативність  слід
розуміти не спрощено, тобто не тільки в тому розумінні,що ті чи інші
акти  мають  нормативний  характер,  а  більш глибоко,  тобто  основним
чином в  тому  розумінні,  що за  допомогою норм,  нормативних  начал
досягається загальна впорядкованість групи суспільних відносин. 

Необхідно  мати  на  увазі,  що  припинення  реального  значення
нормативності об’єктивно заважає зміцненню законності. 

До  того  ж  норма  права  –  загальне  правило  поведінки,  що
поширюється  на  необмежену  кількість  осіб  і  розраховане  на
багаторазове застосування. Найважливіша якість правових норм полягає
у тому, що кожна з них є встановленим чи санкціонованим державою
загальнообов’язковим правила поведінки. Правові норми передбачають
ту поведінку,  котру вимагає держава  і  якій вона  гарантує необхідний
захист  і  підтримку.  Ці  загальні  правила  поведінки  не  на  разові,
індивідуальні  обставини,  а  на  систему,  на  ряд  обставин,  що
повторюються. 

Як  загально  визначене  правило  поведінки,  норма  права
формується  державою  і  має  загальнообов’язковий  характер.  Тобто,
положення,  що  містять  у  собі  норми  права,  повинні  сприйматися  як
безумовна, провідна вказівка до дії, що виходить з державних структур, і
не  підлягає  обговоренню  або  оцінці  з  погляду  їх  доцільності  чи
раціональності.  Норма  права  набуває  якостей  нормативності  і
загальнообов’язковості  у  чітко  встановленому  порядку.  Норма  права
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стає такою тоді, коли вона видається уповноваженим на те органом в
межах  його  компетенції  і  в  рамках  встановленої  процедури,  тобто  з
дотриманням  порядку  розробки,  обговорення,  прийняття,  набуття
чинності, зміни та відміни дії і змісту норм права.

Правова  норма  є  приписом  незалежно  від  того,  яким  є  його
характер:  заборона,  зобов’язання  чи  дозвіл.  Припис  у  будь-якому
випадку знаходиться під охороною держави. Правова норма представляє
собою визначений метод впливу на  регулюючі  відносини.  При цьому
методи  регулювання  можуть  бути  несхожі,  як  і  самі  відносини.  Цей
метод  включає:  обставини  при  яких  застосовується  норма;  коло
учасників  відносин,  регулюючих  цією  нормою;  взаємні  права  та
обов’язки; санкції за невиконання обов’язків.

Право,  як  спосіб  впорядкування  суспільних  відносин,  завжди
передбачає  наявность  арбітра,  «третьої  особи»,  яка  знаходиться  поза
спором і вирішує його в раніше визначеній формі.  Тобто норма яка є
абсолютно визначеною і характеризується чіткістю та якістю обставин,
які необхідні для реалізації приписів у правовій нормі, також вичерпно
встановлює права та обов’язки сторін правовідносин і має вказівки на
те, які міри покарання повинні бути застосовані до правопорушника, не
допускає  перетлумачення.  Така  норма  є  «арбітром»,  який  стоїть  над
спором і диктує його вирішення. 

Це  визначається  тим,  що  норма  права  є  основний  засіб
регулювання  життєдіяльності  людей  у  багатьох  випадках.  Вона
пропонує  «зверху»,  від  держави,  посилює  та  доповнює  моральну
регуляцію,  яка  виникає  «знизу»,  від  самих  громадян,  в  наявності  і
дійсності  правових  норм  проявляється  сила  та  авторитет  державної
влади та органів місцевого самоврядування.

Дійсність  юридичної  норми  набувається  і  втрачається  у
встановленому  порядку.  Тобто,  норма  права  може  бути  видана  і
скасована  тільки  компетентним  державним  органом  і  за  певною
встановленою  процедурою.  Після  видання  норма  права,  діє  у  часі
безперервно аж до її відміни у встановленому порядку. Крім того вона
вичерпує свою обов’язковість певною кількістю застосувань.

Таким чином, нормативність являє собою вихідну та визначальну
властивість  права,  надаючи  йому  якість  специфічного  регулятора,
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координатора  діяльності  людей.  Нормативність  означає,  що  право  за
допомогою загальних правил реалізує потребу суспільства в затверджені
нормативних начал і тому охоплює усі сфери соціального життя. Тобто
нормативність права – це найбільш важлива ознака (властивість) права,
що  характеризується  загальнообов’язковістю  і  в  найбільшій  мірі
виражає функціональне призначення права бути регулятором поведінки
людей і  дає  можливість виразити типові  для конкретного суспільства
протиріччя і способи вирішення можливих спорів і конфліктів. 
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
РЕСПУБЛІКА, ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

Історично  держава  постійно  змінювала  свою  форму.  Вона
з’явилася  ще  в  рабовласницькому  суспільстві  і  була  всебічно
охарактеризована  древніми  мислителями.  Зокрема,  в  серії  книг
«Політія»  під  керівництвом  Арістотеля  було  описано  159  грецьких  і
варварських  держав.  Ще  раніше  Платон  охарактеризував  такі  форми
влади, як монархія, аристократія, демократія та їхні деформовані прояви
–  атропію,  олігархію,  анархію.  Проте  ще  в  давні  часи  –  у  країнах
Древнього Сходу, Греції та Римі – дослідники державно-правових явищ
відчували потребу у визначенні поняття, яке було б достатньо містким і
давало  б  загальну  уяву  про  основні  характеристики  тієї  або  іншої
держави,  про шляхи і  особливості  здійснення в ній державної влади.
Таким широким поняттям стала  категорія  «форма держави».  Питання
про форму держави набуває особливого значення. Адже вона стосується
найважливіших  аспектів  організації  і  діяльності  держави.  Тому  вірне
розуміння відповідних теоретичних положень, які почерпнуті з аналізу
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світового  досвіду  державного  правового  будівництва,  застосування  їх
адекватно до  конкретних умов і  національних традицій може суттєво
сприяти  створенню  життєздатної  форми  й  держави,  яка  забезпечить
прогресивний розвиток і розквіт всього суспільства.

Кожна  держава  має  свої  форму  і  зміст.  Форма  –  це  зовнішнє
оформлення,  вираження  того  чи  іншого  явища,  його  змісту.  У
юридичній  літературі  вітчизняного  видання  поняття  форми  держави
розглядають з позицій, як саме в державі « організовано державну владу,
яка  існує  система  найвищих  і  місцевих  органів  влади,  як  вона
реалізується, за допомогою яких форм, методів, способів і засобів… »
[1, с.130].

Форма держави – це спосіб ( порядок ) організації і  здійснення
державної  влади.  Вона  включає  у  себе  три  елементи:  1)форма
державного  правління  –  спосіб,  або  порядок  організації  та  взаємодії
вищих органів державної влади; 2)форма державного устрою – порядок
організації  територіального  устрою,  тобто  поділу  держави  на  певні
складові частини, та співвідношення держави, як цілого, з її складовими
частинами;  3)форма  державного  режиму  –  порядок  здійснення
державної влади певними способами і методами.

Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Всі її
елементи  мають  правову  основу  –  вони  фіксуються  у
Конституції,законах та підзаконних актах. Хоча слід мати на увазі, що
закріпленні  у  Конституції  положення  і  реальна  дійсність  можуть  не
збігатися і не відповідати дійсному характеру існуючих відносин. Слід
відзначити, що поняття форми держави, як певної структури, не означає
механічної,  довільної  сукупності  елементів,  що  її  утворюють.  Форма
держави  відображає  єдність,  взаємообумовленість  об’єднаних  у  ній
елементів, у результаті чого народжується нова якість, яка не властива
жодному з цих окремо взятих елементів. При цьому, форма правління і
державний устрій характеризують, головним чином, структурний аспект
форми  держави,  а  державний  режим  –  її  функціональний  аспект  [2,
с.177].

Форма державного правління характеризує організацію найвищих
органів  державної  влади,  характер  і  принципи  її  взаємодії  з  іншими
центральними  і  місцевими  органами  державної  влади,  а  також  з
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партіями,  громадськими  організаціями,  соціальними  групами  і  з
громадянами. Форми державного правління поділяються на дві основні
групи: монархії та республіки.

Республіка  (від  лат.  –  справа  народу)  –  форма  державного
правління, при якій всі вищі державні органи обираються населенням на
певний строк.

Республіки класифікуються за різними критеріями, один з яких –
це  поділ  влади.  Залежно  від  поділу  влади  республіки  можуть  бути:
президентські, парламентські та змішані. Змішані республіки поєднують
у собі загальні риси президентської та парламентської республік [3].

Республіканська  форма  правління  використовувалась  в
стародавньому  світі(наприклад,  демократична  республіка  в  Афінах  і
аристократична – в Римі) [4;  с. 178].  В середні віки були республіки-
міста – Флоренція, Генуя, Венеція – в Італії; Новгород і Псков – в Росії.
На Україні – Козацька республіка(на Запоріжжі) в період національно-
визвольної війни та об’єднання з монархічною Росією.

Президентська  республіка  –  це  така  республіка,  в  якій
повноваження  глави  держави,  а  в  деяких  випадках  і  голови  уряду,
належать  президенту,  який  обирається  непарламентським  шляхом
(прямими чи  непрямими виборами  населення)  і  формує  уряд,  що  не
несе,  як  правило,  відповідальності  перед  парламентом  (США,
Аргентина). Історично президентська республіка вперше була створена
в  США  на  основі  Конституції  1787  року.  Система  вищих  органів
державної  влади  базується  на  основі  принципу  «стримувань»  та
«противаг»,  згідно  з  якими  президент,  конгрес,  Верховний  суд
наділяються такими повноваженнями, які дозволяють їм впливати один
на одного.

Ця  форма  республіки  відрізняється  стабільністю,  оскільки
парламент  не  в  праві  посунути  правління,  але  і  президент  не  може
розпустити  вибраний  парламент.  На  період  повноважень  президента
державою керують лідери із  його  партії,  хоча в парламенті більшість
може належати іншій партії  або  партіям.  Президентська  республіка  є
досить гнучкою і пристосовується до різних форм правління. Ця форма
правління  набула  досить  широкого  поширення  в  державах,  що
звільнились від колоніальної залежності. 
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Парламентська республіка представляє собою різновид сучасної
форми державного правління,  при якому верховна влада в організації
державного  життя  належать  парламенту.  Це  така  республіка,  в  якій
здійснюється  принцип  верховенства  парламенту,  що  обирається
населенням  країни  і  формує  відповідальний  перед  ним  уряд  (Італія,
Греція,  Індія).  Слід  мати  на  увазі,  що  і  в  парламентській  республіці
можливе  існування  поста  президента.  Але,  на  відміну  від
президентської  республіки,  він  обирається  не  населенням,  а
парламентом, йому підзвітний і має виключно представницькі функції.
Президент у парламентських республіках, на відміну від глави держави
в президентських республіках, зазвичай не має у своєму розпорядженні
реальної  виконавчої  влади,  і  його  правовий  статус  значною  мірою
нагадує статус монарха в парламентській монархії. Повноваження глави
держави,  за  винятком  суто  церемоніальних  (представницьких),  тут
зазвичай здійснюються  за  згодою і  з  ініціативи уряду,  створеного  на
парламентській основі.

Якщо в президентських республіках глава держави формує уряд
за  своїм розсудом,  незалежно від розстановки сил у парламенті,  то в
парламентських  республіках  глава  держави  найчастіше  може
призначити такий уряд, який має підтримку парламентської більшості.
Перевагою  цієї  форми  являється  те,  що  склад  і  політика  правління
безпосередньо відображають співвідношення сил в парламенті – органу
народного представництва. Але водночас це і стає великим недоліком:
при  відсутності  міцної  більшості  у  будь-якій  партії,  при  переході
депутатів парламенту із однієї партії в іншу, при розколі правлячої партії
і  появі  фракції,  яка  голосує  з  її  противниками,  правління  втрачає
стабільність [3].

Змішана республіка – республіка, в якій вбачаються певні ознаки
як  парламентської,  так  і  президентської  республік.  Їх  створюють  з
метою подолання недоліків президентської і парламентської республік:
в  парламентську  республіку  включають  деякі  елементи
президенціанізму, а в президентську – парламентизму. В таких умовах
виникають  напівпрезидентські  і  напівпарламентські  республіки.
Найчастіше  від  президентської  форми  беруться  методи  забезпечення
стабільності  правління(наприклад,  призначення  міністрів  президентом
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без згоди парламенту),  а  від  парламентської  –  можливість  вираження
недовіри  правлінню(але  не  окремим  міністрам).  Але  ця  процедура
досить скрутна та і в кінцевому рахунку останнє слово залишається за
президентом:  відправити  правління  у  відставку  або  розпустити
парламент.  Основними  рисами  таких  республік  являється  те,  що:
правління  затверджується  парламентом  за  пропозицією  президента;
правління підзвітне президенту і підконтрольне парламенту; президент
підписує і обнародує закони, прийняті парламентом. Ознаки такої форми
правління  в  основному  притаманні  багатьом  постсоціалістичним
державам,  в  тому  числі  і  Україні.  Змішані  форми  республіки  мають
визначені  позитивні  риси:  вони  забезпечують  стабільність  правління,
протистоять  його  заміненню  за  різними  кон’юктурними,  партійними
міркуваннями,  виключають  міністерську  чехарду,  властиву  деяким
парламентським республікам. З іншої сторони, є і визначені недоліки:
порушується поділ влади, президентська влада і її носії інколи знаходять
тенденції до авторитаризму. Взагалі, треба погодитися з позицією, що
«виникнення змішаних форм правління часто пов’язують з прагненням
послабити  сильну  президентську  владу,  перешкодити  встановленню
режиму особистої влади.

Підсумовуючи  аналіз  форми  державного  правління  –
республіки,можна припустити, що парламентська республіка виявиться
недієздатною. В президентській республіці правління більш незалежне
від парламенту, і у зв’язку з цим здатне до радикального реформування.
Президентська  республіка  також  відповідає  традиціям
посттоталітарного суспільства. 
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
КРИТИКА СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ У ПРАЦІ ІВАНА
ФРАНКА «ДО ІСТОРІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РУХУ»

На сучасному історичному етапі державотворення в нашій країні
творчий  наслідок  відомого  українського  культурного,  наукового,
громадського  та  політичного  діяча,  Івана  Франка  (27.08.1856  –
28.05.1916), має велике наукове та практичне значення.

Як  зазначає  В.  Погорілко,  «відстоюючи  незалежність  та
самобутність  українського  народу,  І.  Я.  Франко  стояв  на  позиціях
соціалізму і марксизму. Разом із тим він, … неодноразово, особливо у
більш пізніх працях критикував марксизм як вчення і  догму. Погляди
великого  мислителя  розходилися  з  марксизмом  щодо  рушійних  сил
суспільного  прогресу  та  засобів  докорінної  перебудови суспільства,  а
також щодо самого соціалізму як суспільного вища» [1, с. 15].

Розглянемо  особливості  критики  марксистських  поглядів  на
соціалізм  з  боку  І.  Франка  у  його  статті  «До  історії  соціалістичного
руху»  (1904р.).  Наведена  праця  має  наступну  структуру:  вступ,
Комуністичний маніфест 1848р., висновок. Констатуємо, що у цілому,
предметом цієї  праці  був  аналіз  різних поглядів  на  соціалізм,  а  саме
політичної  фази,  економічну  основу  якої  «складає  соціалістична
власність  на  засоби  виробництва.  … Соціалізм  знищує  експлуатацію
людини людиною … підвищує добробут народу та всебічний розвиток
кожного члена суспільства» [2, с. 1242].

У  вступі  до  цієї  статті  І.  Франко  зазначає,  що  ідеї  соціалізму
знайшли свої втілення за часів Великої Французької революції 1794 г. та
мали місце протягом усього ХІХ сторіччя. Соціалізм виступав у якості
ідеї  любові  і  справедливості,  зокрема  як  «філософія»,  «світогляд»,
«релігія», «могутній двигач» багатьох людських мас і поколінь. 

Автор висуває питання – чи переможе соціалізм у ХХ сторіччі,
«чи, може, висуне на зміну йому інші оклики й інші ідеали», при цьому
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окреслюючи, що «соціалізм сьогодні особливо для мас менше освічених
його  прихильників  має  далеко  більше  характер  релігії,  опертої  на
непорушних  догмах  та  на  культі  осіб,  аніж  характер  науки»,  тобто
характеризується  нетерпимістю  до  представників  інших  політичних
течій  і  поглядів.  В  основу  соціалізму  покладено  багатий  історичний
досвід релігійних та  етичних концепцій.  Зачіпаючи питання розвитку
соціалізму у Німеччині, І. Франко вказує, «що соціалізм і соціалістичні
організації заслуговують на пильну увагу кожного освіченого українця,
який  цікавиться  громадськими  справами  і  не  хотів  би  блудити
навпомацки в сутолоці нових фактів та суперечних змагань і теорій» [3].
При  цьому  він  підкреслює  свою  нейтральність  щодо  пропаганди
соціалізму  чи  проти  нього,  а  має  на  меті  «виробляти  в  умах  ту
об’єктивність  та  неупереджену,  але  нетривожну  цікавість  до
досліджування правди,  що повинна цікавити освіченого  чоловіка,  а  в
справах  соціальних,  громадських…»  [3].  Таким  чином,  окреслюючи
зовнішню  привабливість  соціалістичних  ідей,  автор  закликає  до
виваженого підходу щодо їх вивчення та застосування.

У основній частині цієї праці, аналізуючи «Маніфест» К. Маркса
та  Ф.  Енгельса  (1848р.),  автор  акцентує  увагу  на  теоретичних
протиріччях цієї праці, а саме: у вказівці на наявність великої кількості
передумов  соціалістичних  перетворень  і,  навпаки,  на  нерозвинутому
стані ідей соціалізму у світі на час видання «Маніфесту»; у питанні, як
К. Маркс, порівняно молода людина, не будучи економістом за фахом,
міг  робити  висновки  про  стан  економічного  розвитку  європейських
країн?;  привласнення  К.  Марксом  економічних  поглядів  Рикардо.
Особливо І. Франко зосереджується на запозичення К. Марксом та Ф.
Енгельсом політичних ідей В. Консідерана (посилаючись на статтю В.
Черкезова  і  використовуючи  термін  «плагіат»)  –  стосовно  класових
протилежностей,  заміщення  феодального  способу  виробництва
капіталістичним,  його  антигуманністю;  характеристики  буржуазії
(наприклад, «китайські мури» у К. Маркса і Ф. Енгельса та «китайське
цісарство» у В. Консідерана); теорії соціалізму, теорії боротьби класів і
економічних криз; процесу зросту пролетаріату, зокрема, трансформації
деяких  верств  буржуазії  до  пролетаріату.  У  зв’язку  із  цим І.  Франко
доречно вказує, що «у Консідерана знаходимо навіть такі речення, які
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досі  вважалися  спеціально  марксистськими:  анархія  капіталістичної
продукції,  заступлення  людей  машинами,  пожирання  майстрів  їх
власними машинами і т. ін.» [3].

Разом  із  цим,  акцентує  автор,  К.  Маркс  та  Ф.  Енгельс
запозичивши, розвинули ідеї В. Консідерана, викладенні ним у своєму
Маніфесті  «Pricipes  de  socialisme.  Maniféste  de  la  démocratie  au
dixneuvième siècle» (1843р.), «Маркс і Енгельс стояли, так сказати, на
його  плечах,  тому  й  могли  бачити  дальше  й  ясніше,  і  внесли  до
економічної  аналізи  спеціально  німецьку  і  спеціально  Гегелівську
діалектику  та  філософію  історії.  Та,  з  другого  боку,  не  можна
заперечити, що в зароді,  в  загальних контурах думки містяться вже в
маніфесті Консідерана» [3].

Автор  також  висловлює  власну  думку  про  недосконалість  та
«непомільність»  думки  К.  Маркса  та  Ф.  Енгельса  про  сутність  та
періодичність  економічних  криз,  які  потім  були  удосконалені  у
«Капіталі»;  привласненні  Ф.  Енгельсом  економічного  закону  Рікарда
«про maximum робітницької плати, що рівняється пересічному minimum
життєвих потреб робітника» [3].

Порівнюючи погляди К. Маркса, Ф. Енгельса та В. Консідерана,
автор статті  резюмує,  що «Консідеран,  маючи вихідною точкою своїх
розумовань чуття чи, як він каже, «вірний інстинкт», таки ліпше вгадав
будущину,  ніж  холодний  доктринер  Маркс»  [3].  Зокрема,  всупереч
поглядам  авторів  «Маніфесту»,  які  вважали,  що  розвиток  соціально-
економічних  відносин  із  неминучістю  призведе  до  «остаточної
катастрофи», В. Консідеран підкреслював, що «сама буржуазія матиме
інтерес  у  тім,  щоб  лагодити  контрасти,  обмежувати  анархістичну
боротьбу всіх проти усіх, прозвану вільною конкуренцією, і запобігати
руйнуючим кризам та  катастрофам» [3].  При цьому  І.  Франко  віддає
перевагу  поглядам  останнього,  заперечуючи  проти  «комуністичної
«promiscuite»  -  розбещеності»,  ставлячись  позитивно  до  розвитку
людської індивідуальності всупереч «як той абстрактний марксистський
капіталізм, що спрягає в одне ярмо громадську, колективну продукцію з
системою  строго  проведеної  приватної  власності»  [3].  Напроти,  він
вважав,  що  марксистська  програма  державного  соціалізму  «аж надто
часто пахне державним деспотизмом та уніформізмом» [3]. Резюмуючи,
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І. Франко констатує, що «всевладність комуністичної держави, зазначена
в усіх 10 точках К.М. (стор. 33), в практичнім переведенню означала би
тріумф нової бюрократії  над суспільністю, над усім її  матеріальним і
духовим життям» [3].

У  висновку до  статті  І.  Франко  резюмує,  що  при  науковій  та
історичній значимості трудів К. Маркса і Ф. Енгельса не слід їх уявляти
як «месіанство й непомильність». Він закликав оцінювати цих авторів як
«людей даного часу й окруження, що черпали свої ідеї з того окруження
і переробляли їх відповідно до складу свого ума, для людей свого часу»
[3], що зробить читачів незалежними від партійної належності у своїх
поглядах на досягнення соціальної справедливості у суспільстві.

Висновки. У статті «До історії соціалістичного руху» І. Франко
провів  порівняльний  аналіз  соціалістичних  ідей  К.  Маркса  та  Ф.
Енгельса,  викладених  у  «Маніфесті»  та  у  роботі  В.  Консідерана
«Маніфест», зробивши висновки, що остання праця була підґрунтям для
розвитку ідей соціалізму з боку Маркса та Енгельса, а в деяких випадках
риси цих  ідей  були  запозичені  ними.  Автор  зробив  висновок,  що  до
процесу впровадження соціалістичних ідей у суспільстві слід підходити
вельми виважено, запобігати руйнуючим явищам, розвиваючи людську
індивідуальність,  на  відміну  від  пропозицій  марксистів  знищити
приватну власність та встановити диктатуру пролетаріату.
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СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА СТИПУЛЯЦИИ В РИМСКОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Несомненно,  что  рецепция  римского  частного  права  в
современное  гражданское  право  имеет  большое  значение.  В  сфере
получения юридического образования римское частное право выполняет
фундаментальную  функцию  для  последующего  изучения  отраслевых
юридических дисциплин. Одним из вопросов, выносимых на изучение
юридической  дисциплины  «Римское  частное  право»,  выступает
стипуляция.  Отметим,  что  данная  тематика  традиционно  изучается  в
системе римского обязательственного права.

Стипуляция  является  одной  из  разновидностей  вербальных
(устных) контрактов в римском частном праве,  которые существовали
вместе с литеральными, реальными и консенсуальными контрактами. И.
Новицкий  отмечал,  что  «стипуляцией  назывался  устный  договор,
заключаемый  посредством  вопроса  будущего  кредитора  (centum  dare
spondes?  Обещаешь  дать  сто)  и  совпадающего  с  вопросом  ответа
(spondeо, обещаю) со стороны лица, соглашающегося быть должником
по обязательству» [1, с. 153]. Д. Дождев уточняет относительно одной из
разновидностей  стипуляции,  что  под  данным  понятием  «sponsio»
следует понимать «обобщающее название для контрактов, заключаемых
в форме произнесения торжественных слов» [2,  с.  542].  В. Шевченко
указывает, что «стипуляция – устный договор со строго определенными
словесными формулами, заключаемый между кредитором и должником»
[3].

Таким образом, стипуляция - это используемая в римском частном
праве односторонняя форма договора (контракта), заключаемая в устной
(вербальной  форме)  между  сторонами  (должником  и  кредитором)  в
форме  произнесения  торжественных слов  относительно  вещных прав
римских граждан и иностранцев.

Упоминание  о  стипуляции  можно  встретить  в  Дигестах
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Юстиниана  (книги  45,  46),  Институциях  Гая  (Книга  ІІІ)  и  других
источниках Римского частного права.

Приступая  к  анализу  содержания  института  стипуляции,
остановимся на таких его составляющих, как вид данного договора, его
предмет, форму, стороны, что отличает его от других видов вербальных
(устных) контрактов.

Вид  договора: И.  Новицкий  отмечает,  что  «стипуляционное
обязательство  является  односторонним,  т.е.  одной  стороне
принадлежало только право (не связанное с обязанностью), а на другой
стороне лежала только обязанность (без сопровождающего её права) [1,
с. 154]. Кроме этого, Д. Дождев указывает на его «абстрактный характер
сделки:  в  стипуляционной форме можно  было заключить  соглашение
практически любого содержания» [2, с. 543].

Таким образом, стипуляция является односторонним договором,
то  есть  когда  обязанности  одной  стороны  совершить  определённые
действия либо воздержаться от их совершения корреспондируется право
другой  стороны  в  виде  требования  без  возникновения  встречного
обязательства  в  отношении  другой  стороны,  имеющая  абстрактный
характер, т.е. возможность заключить соглашение любого содержания.

Предмет  договора: Договором  стипуляции  устанавливалось
«обязательство  verbis»  [1,  с.  153],  в  предмет которого  входили вещи,
деньги,  рабы.  И.  Новицкий  отмечает,  что  «в  стипуляционную форму
можно  было  облечь  любое  обязательственное  отношение:  и  заёмное
обязательство, и обязательство уплатить цену за купленную вещи и т.д.
Стипуляцией нередко пользовались в  целях новации,  т.е.  стипуляцию
заключали  для  того,  чтобы  прекратить  уже  существующее
обязательство,  поставив  на  его  место  новое,  возникающее  из
стипуляции»  [1,  с.  155].  Таким  образом,  как  отмечалось  выше,
предметом данного договора выступало любое обязательство.

Форма договора:  Отличительном признаком формы стипуляции
являлась её вербальность (устная форма). Стипуляция осуществлялась в
обязательной  и  чёткой  форме  произнесения  торжественных  слов.
Договор  получал  «юридическую  силу  посредством  и  с  момента
произнесения  известных  фраз»  [1,  с.  153].  Таким  образом  договор
стипуляции  считался  заключённым  и  становился  действительным  с
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момент устного произнесения торжественных слов.
Обязательными  требованиями  к  заключению  стипуляции  были:

«присутствие договаривающихся сторон в одном месте, устный вопрос
кредитора и такой же устный ответ должника» [1, с. 154].

Стороны  (субъекты)  договора.  Д.  Дождев  указывает,  что
«спонсия была доступна только римским гражданам» [с. 542]. Однако
римский юрист Гай в Книге ІІІ Институций относительно субъектности
договора  стипуляции  указывает,  что  «прочие  же  виды  принадлежат
общенародному праву и употребляются между всеми людьми,  — как
между римскими гражданами, так и между иностранцами» [4]. Из этого
следует,  что  сторонами  договора  стипуляции  выступали  как  римские
граждане,  так  и  иностранцы,  исключение  составляли  лишь  глухие  и
немые  лица,  которые  не  могли  воспринимать  вербальное  содержание
договора.  Таким образом,  сторонами  договора  стипуляции  выступало
лицо, давшее обещание (должник – reus promittendi) и лицо, получившее
обещание (кредитор - reus stipulandi).

Следует отметить, что в настоящее время стипуляция нашла своё
выражение  в  современном  обязательственном  праве,  в  частности,
институте векселя [3], институте обычая (обычая делового оборота) и
т.д. Кроме этого, статья 639 Гражданского кодекса Украины указывает,
что договор может быть заключён в любой форме, т.е. и в устной (за
исключением установленных в законе требований к форме договора – ч.
1 ст. 206 ГК Украины), что также является разновидностью рецепции
института стипуляции в современном гражданском праве.

Выводы. В результате проведённого исследования можно сделать
следующие выводы. Стипуляция выступает одним из видов вербальных
контрактов  в  римском  частном  праве,  который  имеет  присущее  ему
содержание:  вид,  предмет,  форму,  стороны.  В  настоящее  время
стипуляция  нашла  своё  выражение  в  современном  гражданском
(обязательственном)  праве,  что  является  выражением  рецепции
римского частного права в современном гражданском законодательстве.
Результаты  данной  работы  можно  использовать  как  в  ходе  научных
исследований  в  сфере  романистики,  в  частности,  в  сфере
обязательственного  права,  так  и  при  изучении  учебной  дисциплины
«Римское частное право».
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ЗАКОННІСТЬ – ПЕРЕДУМОВА СПРАВЕДЛИВОСТІ
Соціальна справедливість – це поняття не тільки моральної, а й

правової  свідомості.  Багатоаспектність  і  багатозначність  терміну
"справедливість" утримує деяких дослідників від спеціального розгляду
його  в  якості  лише  категорії  етики.  Тим більше,  що  існує  історична
традиція трактувати справедливість як правове явище (Бекон Ф. [1,2],
Вольтер [3], Гегель[4,5], Гоббс [6] Гельвецій [7] та ін.). Справедливість
іноді визначається етиками як специфічно моральна, а юристами – як
специфічно правова категорія. Саме поняття "юстиція" на латині означає
справедливість.  Однак  поняття  "справедливість"  не  можна  вважати
тільки  категорією етики  або  права.  Це  поняття  загальносоціологічне,
якому  притаманні,  поряд  з  етичними,  політекономічні,  соціальні,
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політико-юридичні  аспекти.  Воно  також  є  поняттям  етико-
філософським.

У  сучасній  науковій  літературі  справедливість  визначається  як
категорія  морально-правової  та  соціально-політичної  свідомості,  як
поняття про належне, пов'язане з історично мінливими уявленнями про
невід'ємні права людини. При цьому справедливість, у вузькому сенсі,
розглядається, перш за все, як поняття моральної свідомості. У словнику
з етики це поняття характеризує такий стан речей, який розглядається як
належне, відповідне певному розумінню сутності людини та її прав [8].
Останнім часом у літературі стверджується і більш широке розуміння
категорії  справедливості,  яке безпосередньо знаходиться у взаємодії  з
економічною,  соціально-політичною,  правовою  і  філософською
свідомістю.

Справедливість виростає з економічних відносин. Вона історично
утверджується  як  явище  суспільної  свідомості  і  по-різному
проявляється  в  різних  його  видах.  Найбільш  наочно  справедливість
виявляється  в  духовній  сфері,  властивих  моральній  і  правовій
свідомості.  Виступаючи  як  поняття  етико-правової  та  соціально-
філософської  теорії  справедливість  фіксує  в  узагальненому  вигляді
принципи  взаємовідносин  суспільства  і  особистості.  Вона  висловлює
цілісну оцінку всіх суспільних відносин і людської діяльності в області
обміну  її  результатами,  розподілу  матеріальних  благ  і  духовних
цінностей.

Справедливість  –  несумісна  ні  з  якими  формами  зрівнялівки.
Протягом багатьох років в масовому уявленні людей колишнього СРСР
утвердилася позиція ототожнення рівності зі зрівнялівкою. Тенденція до
зрівнялівки  породжує  утриманство,  негативно  впливає  на  якість  і
кількість праці, знижує його продуктивність. Усім, як і кожному, тільки
порівну. На жаль, ця позиція і зараз носить масовий характер при оплаті
праці,  призначенні  пенсій та  ін.  Ми вже прийшли знову до  того,  що
оплата праці вчителя, лікаря, професора дорівнюється до оплати праці
прибиральниці.  Наше  суспільство  не  рушить  вперед,  якщо  ми  не
позбудемося "зрівнялівки".

Практика зрівняльного розподілу благ привела до порушення міри
співвідношення  між  працею  і  мірою  споживання,  до  виникнення
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"тіньової  економіки".  Програма  "зрівняльної"  рівності  виявляється
несправедливою за своєю суттю. При цьому необхідно підкреслити, що
справедливість  не  можна  ототожнювати  з  рівністю,  оскільки  перше
поняття  ширше  другого,  а  також  відносна  соціальна  нерівність  не
завжди  є  несправедливою.  Без  пошуку  нових  форм  справедливості,
розвитку гласності, демократії, позбавлення від зовнішнього управління,
неможливо прискорення суспільного розвитку.

Несправедливість виникає в процесі розподілу матеріальних благ
і виражається в невідповідності між кількістю та якістю праці й міри
винагороди.  Соціальні  наслідки  такої  несправедливості  вельми
небезпечні,  бо  вони  негативно  позначаються  на  ставленні  людей  до
праці, їх зацікавленості в її  результатах. Фахівці бачать два можливих
шляхи вирішення названого протиріччя і усунення несправедливості зі
сфери  виробництва:  активізація  процесу  морального  виховання
учасників виробництва, підвищення його ефективності, з одного боку, і
вдосконалення  господарського  механізму  в  сенсі  його  сприятливості
моральним  явищам,  з  іншого.  Це  сьогодні  найважливіші  шляхи
утвердження справедливості при розподілі суспільних благ.

Несправедливість існує там, де людина принижена, де її права і
гідність  не  забезпечені,  де  між  людьми  відсутня  рівність.  У  самій
природі  сучасного  способу  виробництва  є  внутрішнє  протиріччя,  що
породжує  несправедливість.  Коли  люди  в  суспільстві  в  силу
економічних,  політичних  або  будь-яких  інших  причин  займають
неоднакове  становище  і  мають  неоднакові  права,  вони  отримують
автоматично  можливість  в  різній  ступені  привласнювати  собі  блага  і
творити несправедливість.

Моральний зміст справедливості ширше правового, юридичного.
Це  виявляється  в  тому,  що  правове  тлумачення  справедливості
стосується  головним  чином  тільки  впливу  на  вчинки  людей.
Зустрічається думка, що твердження справедливості в житті суспільства
залежить  від  вдосконалення  законодавства.  Однак  ясно,  що  право
охоплює не всі сторони життя і регулює не всі відносини між людьми.
Скажімо, інтимні й особисті, дружні, деякі сімейні відносини право не
контролює і залишає в них повну свободу людям. Але і тут ми прагнемо
до справедливості, і вона, ця справедливість, уже спирається не на силу
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і  мудрість  закону,  а  на  моральну  готовність  людей  віддавати  іншим
людям те, чого вони заслуговують.

Таким чином, є сфери, де справедливість позбавлена юридичного
статусу,  де  вона  має  виключно  моральний  характер,  куди  право  не
проникає. Крім того, юридична справедливість може ставати надбанням
моральної свідомості.І тоді, коли ми сприймаємо вимоги закону як свої
власні вимоги, юридична справедливість стає моральної нормою. І тут,
мабуть,  найбільш  чітко  виявляється  правове  втілення  ідеї
справедливості в принципі законності.

Висновки.  Законність  є  вельми  важливою  і  необхідною
передумовою справедливості. Щоб людські вчинки могли претендувати
на  визнання  їх  справедливими,  вони  повинні  спиратися  на  діючі  у
суспільстві закони. Моральна свідомість може ставити під сумнів, або
зовсім відкидати  закон як  вираження справедливості  в  тому випадку,
коли він перестає відповідати новій дійсності, що змінилася, коли він
зживає  себе  і  фактично  стає  несправедливим.  Справедливість
характеризується головним чином тим, що вона визначається людиною
вільно, без зовнішнього примусу і потім добровільно реалізується нею.

Таким  чином,  ідея  справедливості  повинна  пронизувати
законодавство  сучасного  демократичного  суспільства.  Правове
вираження вимоги справедливості міститься в Загальній декларації прав
людини,  в  тому  числі,  стосовно  і  до  діяльності  суду.  Зокрема,  ст.10
Декларації  проголошує:  "Кожна  людина,  для  визначення  її  прав  і
обов'язків  для  встановлення  обґрунтованості  пред'явленого  їй
кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на
те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог
справедливості  незалежним  і  неупередженим  судом"  [9].  Вимоги
справедливості  в  нашій державі  і  суспільстві  втілюються  в  основних
принципах  і  конкретних  нормах  Конституції  України  [10].  Однак,  з
моменту  прийняття  Конституції,  представники  державної  та
муніципальної влади нашої країни, нехтують цими принципами і явно
служать  не  українському  народу,  а  собі  особисто  і,  так  званим,
"партнерам" України. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ МОДЕЛІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ
КАПІТАЛ

Ефективність інвестування в освіту більшою мірою визначається
якісними,  а  не  кількісними  зрушеннями.  Зокрема,  підвищення
професійного рівня кадрів підприємства може не вплинути на показники
продуктивності виробництва в умовах структурної перебудови або при
ліквідації «старих» виробництв.

Необхідною умовою ефективності інвестування в освіту на будь-
якому рівні є прихильне ставлення до неї, як з боку майбутніх власників,
так  і  з  боку  оточуючого  середовища.  Отже,  створення  в  суспільстві
позитивного іміджу освіченості, професіоналізму, високої кваліфікації є
одним з пріоритетів державної політики. 

Інвестиції в освіту є ефективними, якщо матеріальне становище,
здібності і потреби людини дозволяють їй орієнтуватися не на поточне
споживання, а на отримання доходів у майбутньому.

Інвестування  в  освіту  має  тісний  контакт  з  ринком праці.  Так,
ринок  праці  констатує  диференціацію  віддачі  від  вкладень  в  освіту
залежно  від  території,  стажу  роботи  та  інших  чинників,  які
безпосередньо  не  відносяться  до  навчання.  А  освітні  інвестиції  є
продуктивним капіталом лише у тому разі, якщо зміст набутих людиною
знань  відповідає  попиту  на  ринку  праці.  Ринок  праці  зазвичай
демонструє  наявність  диференціації  заробітків  осіб  з  різним  рівнем
освіти  (заробітки  осіб  з  більш  високим  рівнем  освіти  у  розвинених
країнах,  є  вищими  за  заробітки  осіб  з  низьким  рівнем  освіти),  а
інвестиції  в  освіту  можуть  бути  не  ефективними,  якщо  вона  не  є
гарантом високих заробітків [1].

Економічна  віддача  від  інвестування  в  освіту  може  бути
зменшена,  або  відсутня,  якщо  якість  освіти  є  низькою,  знання  й
навички,  набуті  під  час  навчання,  є  незатребуваними  або  не
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відповідають  сучасним  вимогам,  кваліфіковані  фахівці  не  отримують
відповідної  винагороди,  а  обсяг  підготовки  фахівців  певних
спеціальностей не відповідає їх попиту на ринку праці.

У світі склалось кілька різних моделей інвестування у людський
капітал, кожна з яких відбиває той устрій суспільства, що створений в
умовах  розвитку  демократії,  певної  відкритої  державної  влади,
функціонуючих  цивільних  інститутів,  системи  розв’язання  спорів  та
волі слова й вибору. У результаті  багатовікових традицій у західному
суспільстві  сформувалася  складна  система  регламентації  взаємин  і
ролей приватного, урядового й неурядового секторів. Ця збалансована
система  функціонує  як  саморегульована.  Основні  відмінності
інвестування у людський капітал в європейських країнах та в Україні
полягають у наступному.

Основними учасниками процесу інвестування як у Європейських
країнах,  так  і  в  Україні,  є  персонал,  споживачі,  однак різницю у  цій
категорії  порівнюваних  індикаторів  складають  акціонери  і
співтовариство  у  Європі  та  держава  і  власники  в  Україні.
Співтовариство є також відмінним у складі стимулюючих або рушійних
сил для Євросоюзу, хоча підтримка держави та самих корпорацій для
інвестування  у  людський  капітал  ̶  загальна  ознака.  Також  для  країн
Європейського  співтовариства  при  інвестуванні  у  людський  капітал
характерні  численні  й  різноманітні  структури,  що  прискорюють  і/або
співпрацюють  з  бізнесом,  корпоративна  соціальна  відповідальність,
реальні  механізми  тиску  на  бізнес  у  цілому,  суспільна  думка.  Для
України  питання  корпоративної  соціальної  відповідальності  поки
недостатньо  відомі  в  суспільстві  і  не  мають  істотний  вплив,  однак
істотний вплив на процеси інвестування мають місцеві влади. І нарешті,
до питання тенденцій соціальної звітності: якщо в Європі інвестиційна
діяльність  ініціюється  самим бізнесом,  стандарти  добре  адаптовані  й
широко застосовуються,  орієнтовано на всіх/більшість учасників,  то в
Україні  ця  практика  перебуває  на  початковому  етапі,  найчастіше  не
розуміється  як  цілісна  система  й  недооцінюється  її  корисність  у
довгостроковій  перспективі,  в  основному  орієнтована  на  державу  й
акціонерів (у меншому ступені ̶ на суспільство). 

Висновки. Тенденції світового розвитку вимагають переглянути
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орієнтири реформування нашої країни: в сучасній економіці не можна
досягти високих виробничих результатів, заощаджуючи на соціальних
програмах,  розвитку  галузей,  які  формують  процеси  відтворення
людського  капіталу,  оскільки  якість  економічного  росту  визначається
його соціальною спрямованістю. З огляду на те, що віддача від вкладень
у сферу формування й нагромадження людського капіталу поширюється
і  на  підприємства,  і  на  домогосподарства,  і  на  суспільство  в  цілому,
фінансування таких інвестицій повинно здійснюватися з різних джерел
за рахунок економічно обґрунтованих вкладень зацікавлених інвесторів.
Тому  необхідна  розробка  довгострокової  стратегії  стимулювання
залучення  освітніх  інвестицій,  що  повинна  бути  закріплена  в
інвестиційній  освітній  політиці  та  відповідати  сучасним  ринковим
умовам.
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Дослідження  наукових  концепцій  грошово-кредитного

регулювання  дозволяє  визначити  форму  й  ступінь  впливу  грошового
обігу  і  кредитних  відносин  на  механізми  та  динаміку  економічного
зростання,  а  також  параметри  економічної  безпеки  держави.  Перші
спроби визначити суть грошей та їхню роль в контексті забезпечення
економічної  безпеки  держави  зробили  античні  філософи  Аристотель,
Ксенофонт  і  Платон.  Слід  зауважити,  що  саме  вони  розробили
концептуальні  засади  кількісної  теорії  грошей,  яка  остаточно
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сформувалася  в  XVI–XVIII  ст.  і  вже  кілька  століть  домінує  в
економічних теоріях багатьох наукових шкіл.

Водночас  в  сучасній  економічній  науці  так  і  не  сформовано
цілісної  теорії  грошово-кредитних  відносин,  а  лише  формалізовано
окремі  багаточисельні  наукові  течії,  розвиток  яких  відбувається  на
власних методологічних засадах, що конкурують або протистоять одне
одному, серед яких можна виділити два провідні напрями: 

1)  абстрактна  теорія  грошей  обмежується  дослідженням  лише
внутрішніх  аспектів  феномену  сутності  грошей  і  неврахуванням
зовнішніх  чинників  впливу  грошей  на  економічну  безпеку  держави
(меркантилізм, номіналістична теорія грошей, теорія грошей класичної
школи політичної економії, теорія грошових відносин К. Маркса, теорія
граничної корисності та ін.); 

2) прикладна теорія грошей передбачає визначення місця і ролі
грошей  у  відтворювальному  процесі,  обґрунтування  реального
механізму впливу грошового фактора на економічну безпеку держави,
зокрема,  питання  попиту  і  пропозиції  грошей,  процентної  політики,
інструментів  фінансового  ринку  (класична  та  неокласична  кількісна
теорія,  сучасний  монетаризм,  кейнсіанська  та  неокейнсіанська
концепція монетариської теорії та ін.). 

Втім у 70–80-ті рр. ХХ ст., коли світова економіка ввійшла у фазу
стабільного  зростання  за  відсутності  прискорених  темпів  інфляції,
виявилося,  що  актуальні  для  кейнсіанців  і  монетаристів  локальні
проблеми не зникли, а лише трансформувалися в хронічні та одночасні.
Зокрема,  такі  явища  як  інфляція  та  безробіття  системно  існують  у
ринковій  економіці,  формуючи  51  загрози  та  ризики  економічній
безпеці держави,  що свідчило про необхідність розробки принципово
нових  підходів  до  обґрунтування  інструментів  державної  політики  у
сфері регулювання грошово-кредитної сфери. Йде мова про виникнення
кейнсіансько-монетаристського  синтезу  як  нового  етапу  розвитку
монетаристської  теорії,  найбільш  вагомими  аспектами  якого  слід
вважати: 

1)  кількість  в  обігу  грошей  впливає  на  розвиток  реального
сектору  економіки  у  короткостроковому  періоді  та  на  рівень  цін
(інфляцію) у довгостроковому періоді; 
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2) у структурі державного регулювання економіки слід надавати
перевагу монетарному механізму впливу із ефективним використанням
державою фіскально-бюджетного інструментарію; 

3)  помірна  інфляція  розглядається  як  позитивний  процес
економічного розвитку, оскільки за цих умов центральні банки мають
змогу регулювати пропозицію грошей відповідно до темпів інфляції.

Висновки. Дослідження  категорії  «економічна  безпека»  та  її
структурних взаємозв’язків, в тому числі на різних рівнях управління,
з’явилися  в Україні  відносно недавно – з  початку 90 рр.  ХХ ст.,  що
зумовлено  формуванням  державності,  ідентифікацією  національних
економічних інтересів. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1.  Стратегія  та  засоби конвергенції  системи соціальної  безпеки
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УСЛОВИЯ СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ КРАЖИ 
Конституция Республики Беларусь закрепляет в числе основных

прав  граждан  право  собственности  –  право  каждого  иметь  в
собственности  имущество,  свободно  владеть,  пользоваться  и
распоряжаться им. Государство гарантирует гражданам защиту их прав
и  свобод.  Кроме  того,  отношения  собственности  являются  одной  из
фундаментальных  основ,  обеспечивающих  нормальное
функционирование  экономики.  Одним  из  способов  защиты  прав  и
свобод граждан, а также интересов общества и государства, является их
уголовно-правовая защита. 

В  условиях  огромного  размаха  корыстной  преступности
уголовно-правовая защита собственности приобретает особое значение.
Мелкие  преступления  против  собственности  являются  наиболее
распространёнными,  они  совершаются  чаще  всего  и  ущемляют
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интересы  значительного  числа  лиц.  Вместе  с  тем  наиболее  опасные
преступления,  посягающие  не  только  на  собственность,  но  и  на
личность,  неприкосновенность,  здоровье  людей,  общественную
безопасность,  представляют  наибольшую  общественную  опасность,
хотя совершаются реже. Наиболее распространёнными преступлениями
против собственности являются хищения, а самым распространённым
видом хищения – кража [1,с.57-60].

Общие  причины  коренятся  в  противоречиях  общественного
развития,  в  неблагоприятных тенденциях  в  экономике,  в  недостатках
социально-духовной сферы, просчетах в воспитательной работе. 

Ухудшение благосостояния граждан оказывает прямое влияние на
увеличение  количества  совершаемых  преступлений  против
собственности, в первую очередь краж. В результате неблагоприятных
экономических факторов возрастает количество граждан, потенциально
готовых или вынужденных совершать кражи чужого имущества.

К  условиям,  способствовавшим  совершению  кражи,  можно
отнести целый ряд факторов, связанных как с социальной средой, так и
с психологическими характеристиками личности.

Во  многом  совершению  краж  способствует  образ  жизни
современного  человека.  Практически  половина  краж  совершается  в
городах и крупных населенных центрах. При этом значительную часть
совершаемых краж составляют квартирные кражи [2, с.568].

Непосредственные причины краж:
1) формирование корыстно-паразитической мотивации в семейно-

бытовой  сфере,  по  месту  работы,  учебы;  2)  распространение  и
внедрение  психологии  накопительства,  корыстолюбия;  3)  деформация
досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, выражающиеся
в  стремлении  к  пьянству,  наркотикам,  азартным играм,  и  деградация
личности на этой основе; 4) потребительски-эгоистическая атмосфера,
атмосфера  насилия  в  микросреде;  5)  низкий  уровень  культуры,
сознательности, нравственности лиц, совершающих эти преступления.

К  условиям,  способствующим  совершению  этих  видов
преступлений,  относятся:  1)  слабая  техническая  защищенность
помещений,  где  хранятся  ценности;  2)  отсутствие  контроля  за
посторонними лицами в жилых домах, во дворах, зданиях, сооружениях;
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3)  недостатки  в  борьбе  со  сбытом  похищенного;  4)  наличие  у
преступников  различного  оружия;  5)  виктимное  поведение
потерпевших,  проявляющих  корысть,  алчность,  что  характерно  при
мошенничестве,  или  находившиеся  в  состоянии  алкогольного
опьянения,  вступающие  в  связи,  облегчающие  кражи,  ограбления;  6)
низкий процент раскрываемости этих преступлений (особенно, краж) [3,
c.64-71].

Можно сделать вывод, что имущество как предмет хищения – это
вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы материального мира,
обладающие  стоимостью,  по  поводу  которых  существуют  отношения
собственности, нарушаемые преступлением.

Вывод: среди признаков хищения прямо названа корыстная цель,
которая  при хищении предполагает  стремление обратить  похищенное
чужое имущество в свою пользу или пользу третьего лица. Корыстная
цель в хищении реализуется как получение фактической возможности
владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  похищенным имуществом как
своим собственным.

 Таким образом, условия, способствующие совершению хищений
весьма разнообразны. Выявлять их легче, чем ее причины, поскольку во
многих  случаях  они  находятся  на  поверхности.  Прежде  всего,  это
беспечность собственников, плохая охрана имущества. Многие жилища,
хранилища имущества имеют слабую техническую защищенность, что
облегчает  проникновение  в  них  преступников.  Сигнальные,
предохранительные  устройства  в  техническом  оснащении
несовершенны.  Отсутствие  замков  на  дверях  склада  материальных
ценностей  -  бесспорное  условие,  способствующее  совершению
преступлений.
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БЕЛАРУСЬ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
Основные права и свободы человека, в число которых входят и

важнейшие трудовые права: право на труд, на защиту от безработицы,
на благоприятные условия труда, на равную зарплату за равный труд,
право  на  отдых,  на  оплату  труда,  были  провозглашены  во  всеобщей
декларации прав человека, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 10
декабря  1948  г.  Указанный  документ  не  имеет  обязательного  для
государств  характера.  Это  в  большей  мере  программный  документ,
политический акт.

В  соответствии  с  Конвенцией  о  правовом  статусе  трудящихся-
мигрантов  и  членов  их  семей  государств-участников  Содружества
Независимых Государств от 14 ноября 2008 года трудящиеся-мигранты
и члены их семей имеют право въезда  на  территорию принимающей
стороны, пребывания, перемещения и выезда в порядке, установленном
ее  законодательством  и/или  международными  договорами.  Стороны
Конвенции  не  допускают  случаев  рабства,  любого  другого
подневольного состояния, принудительного труда,  пыток, жестокого и
унижающего честь и достоинство человека обращения или наказаний в
отношении  трудящихся-мигрантов  и  членов  их  семей.  Трудящиеся-
мигранты и  члены их  семей не  могут быть  выдворены,  подвергнуты
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депортации  или  реадмиссии  из  принимающей  стороны  иначе  как  по
основаниям,  предусмотренным  международными  договорами  и
законодательством  этой  Стороны. Стороны  гарантируют,  что  никто,
кроме компетентного органа, действующего при этом на основании и в
порядке,  предусмотренном законодательством принимающей стороны,
не может изъять документы, удостоверяющие личность, и документы,
дающие право на въезд, пребывание и/или осуществление оплачиваемой
трудовой деятельности трудящимся-мигрантом и членами его семьи [1,
с. 418].

По нашему мнению среди международных норм, закрепляющих
основные  права  в  области  труда  важное  место  занимают  конвенции
МОТ.

Конвенция  №29  «О  принудительном  труде»  обязывает
государство,  которое  ее  ратифицирует,  упразднить  применение
принудительного труда во всех его формах

Конвенция  №105  «Упразднение  принудительного  труда»
расширяет  круг  обязательств  государства  по  устранению
принудительного труда. 

Нормы,  содержащиеся  в  конвенции  №100 «Равенство
вознаграждения», №111 «Дискриминация в области труда и занятий»,
№156  «Трудящиеся  с  семейными  обязательствами»  направленные
против дискриминации в сфере трудовых отношений. Конвенция №100
провозглашает  принцип  равного  вознаграждения  за  труд  равной
ценности  без  дискриминации  по  признакам  пола. Конвенция  №156
распространяется  на  трудящихся  мужчин  и  женщин,  которые  имеют
семейные  обязанности  в  отношении  находящихся  на  их  иждивении
детей  и  других  родственников.  Конвенция  предусматривает,  что  им
должны  предоставлять  оплачиваемую  работу,  не  подвергая
дискриминации.

Право  на  ассоциацию закреплено  в  конвенциях  №87  «Свобода
ассоциаций  и  защита  прав  на  организацию», №98  «Право  на
организацию  и  ведение  коллективных  переговоров»,  №135
«Представители  трудящихся»,  №141  «Организация  сельских
трудящихся», №151 «Трудовые отношения на государственной службе».
В  соответствии  с  конвенцией  №87  трудящиеся  и  предприниматели
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имеют право создавать свои организации с целью выдвижения и защиты
своих  интересов.  Эти  организации  имеют  право  вырабатывать  свои
уставы,  регламенты,  выбирать  представителей,  формулировать
программу  действий.  Они  не  подлежат  роспуску  или  временному
запрещению в административном порядке. Рассматриваемые положения
о праве на ассоциацию носят универсальный характер и относятся ко
всем  трудящимся  за  исключением  армии  и  полиции,  но  некоторые
государства  могут  их  применять,  если  ратифицируют  данную
конвенцию.  Конвенция  №98  предусматривает  право  на  коллективные
переговоры.

Конвенция  №154  «О  содействии  коллективных  договоров»
предусматривает  принятие  мер,  соответствующих  для  содействия
коллективным  переговорам.  Национальным  законодательством  могут
устанавливаться особенные способы применения данной конвенции в
отношении государственной службы, армии и полиции.

Вывод. Таким образом, отдельные виды обязательств возникают,
изменяются  и  прекращаются  на  базе  договоров  всех  классов,  типов,
видов  и  разновидностей,  предусматриваемых  международными
договорами и другими нормативными правовыми актами. 

Международные  нормы  труда  рассматриваются  как  важнейший
источник  трудового  права,  который  открывает  новые  перспективы
развития  национального  трудового  законодательства,  приводя  его  в
соответствие с общепризнанными мировыми стандартами.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Актуальність  проблеми.  Основним  законом  України  людина,  її
права та свободи в Україні  визнано головною соціальною цінністю, в
той  час  коли  головним  завданням  публічної  адміністрації  (органів
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що
наділені  владними  повноваженнями)  визначено  -  надання  якісних
адміністративних послуг громадянам. Тому відповідно, що громадяни у
своїх  відносинах  із  владою  виступають  безпосередньо  споживачами
послуг, при цьому держава виступаючи в особі публічних суб'єктів має
орієнтуватися на потреби суб’єкта звернення, так само, як і в будь-якій
сфері надання послуг суб’єкти надання послуг мають орієнтуватися на
потреби споживача, його сподівання.

У публічно-правовому обігу поняття «послуга» використовується,
насамперед, у країнах англо-американської сім'ї права (Велика Британія,
Канада, Сполучені Штати Америки) та в північноєвропейських країнах
(Фінляндія, Швеція). І навпаки, у країнах романо-германської сім'ї права
домінуючим залишається традиційний підхід нормативного визначення
відносин між владою і приватними особами через використання таких
категорій,  як  «повноваження»,  «функції»  та  «завдання»
адміністративних органів [1, с. 196].

Досить  тривалий  час  в  українській  науковій  літературі  поняття
«адміністративної послуги» мало інші назви, наприклад, «управлінські
послуги»,  «державні  послуги»,  «муніципальні  послуги»  та  тому
подібне, проте зрештою, термін «адміністративна послуга» закріпився
як на законодавчому рівні, так і науковому.

Так  поняття  «адміністративної  послуги»  визначено  на
законодавчому рівні в Законі України «Про адміністративні послуги», як
результат  здійснення  владних  повноважень  суб’єктом  надання
адміністративних  послуг  за  заявою  фізичної  або  юридичної  особи,
спрямований на  набуття,  зміну чи припинення прав та/або  обов’язків
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такої особи відповідно до закону [2, ст. 1].
У Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг

органами  виконавчої  влади  зазначено,  що  адміністративна  послуга  -
результат  здійснення  владних  повноважень  уповноваженим суб'єктом,
що  відповідно  до  закону  забезпечує  юридичне  оформлення  умов
реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних
інтересів  за  їх  заявою  (видача  дозволів  (ліцензій),  сертифікатів,
посвідчень, проведення реєстрації тощо) [3].

Щодо  наукового  визначення,  то  як  доводив  професор  В.
Авер’янов, адміністративні послуги – це новий елемент взаємовідносин
держави з людиною. Ними слід вважати численні обов’язки державних
органів  щодо  виконання  різного  роду  дозвільно-реєстраційних  дій  за
відповідними зверненнями фізичних і юридичних осіб [4, с. 229].

Е. Ф. Демський пропонує наступне визначення: адміністративна
послуга  –  це  визначена  на  законодавчому  рівні  діяльність  органів
(посадових  осіб)  владних  повноважень  щодо  створення  умов  для
реалізації і захисту прав і законних інтересів або виконання обов’язків
фізичними  чи  юридичними  особами  за  їх  зверненням  з  метою
отримання визначеного законом корисного ефекту [5, с. 84].

Різні науковці виділяють досить різний ряд ознак, що притаманні
адміністративним  послугам.  Так  І.  С.  Пахомов  до  ознак
адміністративних послуг відносить: по-перше, суб'єкт виконавчої влади
не має владних повноважень, хоча є державним службовцем; по-друге,
він не може брати плату за послуги, які є його посадовим обов'язком і за
виконання  яких  отримує  винагороду  від  держави,  по-третє,  вказані
відносини виникають на підставі  джентльменської угоди; по-четверте,
суб'єкти  відносин перебувають  у  рівному  становищі,  жодна  зі  сторін
щодо іншої не має функцій влади, по-п'яте, контроль за реалізацією прав
і  обов'язків  суб'єктами  цих  відносин  здійснює  держава;  по-шосте,  ці
відносини передують виникненню адміністративне-правових відносин,
є їх юридичними фактами [6, с. 18].

В той же час із законодавчого визначення, що міститься в Законі
України  «Про  адміністративні  послуги»  [2]  можна  виділити  наступні
ключові  ознаки  адміністративної  послуги:  адміністративна  послуга
надається  лише  за  заявою  суб’єкта  звернення,  тобто  фізичної  чи
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юридичної особи; заява призводить до певного результату, спрямованого
на  набуття,  зміну  чи  припинення  прав  та/або  обов’язків  суб’єкта
звернення; адміністративна послуга є результатом здійснення владних
повноважень  суб’єктом  надання  адміністративних  послуг;
адміністративна послуга надається відповідно до закону.

На наш погляд, адміністративні послуги,  як вид процесуальних
відносин  мають  бути  виконувані  виключно  суб’єктами  владних
повноважень,  які  визначаються  відповідно  до  законодавства  та
безпосередньо за зверненням фізичних чи юридичних осіб, в той же час
законом  мають  бути  чітко  визначені  порядок  та  умови  надання  цих
послуг,  а також обов’язки органів владних повноважень та посадових
осіб щодо надання таких послуг.

Висновки. Отже, підсумовуючи все вищезазначене можна дійти
до  висновку,  що  поняття  «адміністративної  послуги»  та  ознаки
адміністративних  послуг  –  є  самі  по  собі  досить  складними  та
багатогранними  категоріями,  оскільки  підходів  до  їх  визначення  є
багато.  Дослідження проблематики адміністративних послуг  має бути
спрямоване на  з’ясування  єдиного теоретичного поняття,  що могло б
вдало  підкреслювати  практичну  діяльність  державних  виконавчих
органів,  що  полягає  у  реалізації  владних  повноважень,  котрі
здійснюються ними за вимогою підвладного суб’єкта.
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ЗМІСТ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ

РЕСУРСІВ І ПРИНЦИПИ ЙОГО ВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
Моніторинг земель (згідно зі ст.191 Земельного кодексу України )

-  це  система  спостереження  за  станом  земель  з  метою  своєчасного
виявлення  змін,  їх  оцінки,  відвернення  та  ліквідації  наслідків
негативних  процесів. 
Функції  інформаційно-правового  забезпечення  екологічної  стійкості
землеволодінь і землекористуванні виконують в основному державний
земельний кадастр і моніторинг земель.

Прийняттю  рішень,  пов'язаних  з  реалізацією  дій  на  землі,
обов'язково  повинен  передувати  аналіз  безлічі  різних  достовірних  і
регулярно  оновлюваних  даних  про  стан  землі.  Основна  мета  всякої
програми  моніторингу  -  інформаційна.  Результатом  її  повинне  бути
одержання  інформації,  усунення  тієї  або  іншої  невизначеності  або,
навпаки,  виявлення  недоліку  інформації.  Тому  ціль  програми
моніторингу може бути спрямована на:  одержання інформації  в  будь-
якій  формі,  пов'язаної  з  конкретною  проблемою;  виставлення
електронної  інформації  для  різних  типів  аудиторії;  (зацікавленої
громадськості,  адміністрації  підприємства,  державних  органів)  і  її
поширення;  вживання  заходів,  безпосередньо  спрямованих  на
поліпшення  ситуації  або,  що  мають  метою  добитися  прийняття
відповідних розв'язків.

Завданнями державного моніторингу земельних ресурсів є:
-  організація  й  проведення  спостереження  за  кількісними  і

якісними  показниками  (їх  сукупністю),  що  характеризують  стан
земельних  ресурсів  (ґрунтів),  джерелами  забруднення  й  впливом цих
джерел на навколишнє середовище;
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-  контроль  якості  земельних  ресурсів,  ґрунтів,  вод  у  результаті
несприятливої  господарської  діяльності,  що  призвела  до  погіршення
властивостей ґрунтів,  ерозії,  зниженню родючості  ґрунтів  на більших
площах з високою швидкістю, прогноз стану;

-  оцінка  фактичного  екологічного  стану  земельних  ресурсів,
ґрунтів;

-  виявлення нових джерел забруднень і  його  динаміка,  прогноз
розвитку  негативних  процесів,  що  впливають  на  навколишнє
середовище;

-  перевірка  дотримання  норм  і  правил,  стандартів  якості
земельних ресурсів при землекористуванні;

-  прогнозування  заходів  щодо  зменшення  забруднення,
запобіганню збитків. Оцінка прогнозованого стану;

- планування (розробка) заходів (рекомендацій) по ефективному
використанню земель, зниженню забруднення ґрунтів (розробка заходів
щодо скорочення впливу на земельні ресурси);

- своєчасне надання інформації з питань стану земельних ресурсів
і  навколишнього  середовища  в  цілому  органам  державної  влади,
органам  місцевого  самоврядування,  природоохоронним  органам,
юридичним і фізичним особам;

-  ефективність  природоохоронних  заходів,  контроль  над
виконанням  заходів;
- своєчасне виявлення змін стану земельного фонду;

-  інформаційне  забезпечення  державного  земельного  кадастру,
моніторингів і кадастрів інших природних середовищ;

- раціональне природокористування й землевпорядкування;
- контроль над використанням і охороною земель.
Оскільки  земля  є  найважливішою  частиною  навколишнього

середовища, головним засобом виробництва в сільській господарстві, а
також просторовим базисом для розміщення підприємств і організацій
усіх  галузей  господарства,  то  питання  вивчення  земель  вимагають
єдиного  державного  підходу,  який  повинен  здійснюватися  на  основі
систематичних і комплексних спостережень.

Об'єктом моніторингу земель в Україні є земельний фонд країни
незалежно від форм власності на земельні ділянки.
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Зміст  моніторингу  земель  становлять  спостереження,
вишукування,  обстеження,  зйомки,  що  характеризують  наступні
процеси.

1)  Зміни  границь  і  площ;  адміністративно-територіальних
утворень; землекористуванні й землеволодінь; угідь, полів, ділянок.

2) Зміни стану ґрунтів, що включають: розвиток процесів водної й
вітрової  ерозії;  опустошиння;  деградацію  ґрунтів  на  пасовищах;
підтоплення;  заболочування,  перезволоження;  засолення;  заростання
ріллі;  руйнування  ґрунтових  агрегатів,  зміна  запасів  гумусу;  зміна
ґрунту  (кислотність,  лужність);  зміна  змісту  мікроелементів  у  ґрунті;
забруднення  ґрунтів  пестицидами,  важкими  металами,  небезпечними
хімічними, радіоактивними елементами та іншими токсикантами; зміна
стану  меліорованих  земель  (іригаційна  ерозія,  вторинне  засолення,
заболочування, надлишкове осушення).

3) Зміни стану геологічного середовища, рельєфу, гідрографічної
мережі,  у  тому  числі:  зміни  форм  рельєфу  місцевості  викликані
рухливими  пісками,  зсувами,  селевими  потоками,  землетрусами,
русловими процесами і т.д.; зміни водного балансу, режиму й хімічного,
гідробіологічного  складу підземних вод;  зміни берегових ліній  морів,
озер, заток, водоймищ, лиманів і ін.; затоплення, осушення земель, що
примикають  до  акваторій;  зміни  викликані  криогенними  процесами  і
явищами; зміни викликані порушеними землями, у тому числі діючими
й  відпрацьованими  кар'єрами,  відвалами,  териконами,
розроблювальними  торфовищами,  просіданням  земної  поверхні  під
впливом водовідборів і відпрацьовування надр.

4) Зміни стану рослинності (посівів, пасовищ, лісів, багаторічних
насаджень  і  т.д.)  по  фенологическим  характеристикам  (фази,  стадії
розвитку,  строки  їх  настання),  фітопатологічним  вогнищам,  біомасі,
стану  лісових  і  деревинно-чагарникових  насаджень,  що  не  входять  у
держлісфонд  (полезахисні,  водоохоронні  й  інші  насадження);  стану
лісових  площ,  що  входять  у  держлісфонд  (особливо  необстежених),
покритих  лісом  (фітопатологічні  дані,  гари,  вирубки)  і  не  покритих
лісом (резерви сільськогосподарських угідь).

5) Зміни стану земель, підданих негативному впливу виробничих
об'єктів,  у  тому  числі:  населених  пунктів;  очисних  споруджень  і
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сільськогосподарських підприємств; меліоративних систем; транспорту;
гноєсховищ, майданчиків для компостування добрив, смітників, складів
паливно-мастильних матеріалів, складів сипучих добрив, рідких добрив,
стоянок  автотранспорту,  скотомогильників,  місць  поховання
радіоактивних, фізіологічно активних хімічних відходів виробництва [1].

Ці  зміни  можна  виражати  в  абсолютних  або  відносних
інтегральних показниках за певний період (наприклад, втрати гумусу в
тоннах  на  гектар,  у  відсотках,  ступінь  і  інтенсивність  деградації
ґрунтового покриву й ін.).

Землекористувачі,  громадяни,  органи  державної  влади,  органи
місцевого самоврядування, організації  й суспільні  об'єднання -  мають
рівні  права  на  доступ  до  державних  інформаційних  ресурсів,  які
використовуються  при  реєстрації  права  власності  на  землю,  веденні
державного  земельного  кадастру,  проведенні  землевпорядження,
здійсненні державного контролю над використанням і охороною земель,
плануванні  раціонального  використання  земель,  оцінці  земель  і
прийнятті  управлінських  рішень  по  організації  й  ефективному
використанню земельних  ресурсів,  висновку  з  обороту,  консервації  й
відновленню  деградованих  і  порушених  земель,  реабілітації
забруднених  і  санації  біологічно  заражених  земель,  визначенні
штрафних  санкцій  за  порушення  правових  норм  землекористування,
деградацію, забруднення й біологічне зараження земель.

Правова  основа  моніторингу  земель  встановлена  Земельним
кодексом України. Тому принцип законності даних системи моніторингу
земель  надає  їм  обов’язкового  характеру  для  всіх  власників  землі  і
землекористувачів, організацій і підприємств на всіх етапах прийняття
рішень.  
Система  моніторингу  земель  як  складова  загальнодержавної
макросистеми  моніторингу  навколишнього  природного  середовища
створюється  для  забезпечення  органів  державного  управління  та
науково-виробничих  організацій  необхідною,  своєчасною  та
достовірною  інформацією.  Тому  важливим  є принцип
об’єктивності інформації, тобто всі показники повинні бути вірогідними
і відповідати дійсному природному стану земельних територій щодо їх
використання [2]. 
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Висновки.  Отже,  ефективність  екологічного  моніторингу
залежить  від  правильної  його  організації.  Можна  роками  вести
моніторинг  у  регіоні  -  і  не  одержати  значимих  результатів.  Тому
необхідно проводити систематичні комплексні спостереження за станом
навколишнього середовища (насамперед її  головного об'єкта  -  землі).
Раніше  численні  обстеження  й  зйомки,  проведені  міністерствами  й
відомствами для вивчення земельного фонду, виконувалися роз'єднано
на основі галузевих нормативно-технічних та правових документів. 
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ – СУЧАСНА ПРАВОВА
МОДЕЛЬ В УКРАЇНІ 

За своєю природою право власності на землю є одне із основних
майнових прав. Виступаючи як об'єкт права власності, земля отримує
особливі  правові  ознаки:  вона  стає  «майном»,  тобто  тим  предметом
цивільного,  а  тепер  і  земельного  права,  який  відрізняють  особливі
юридичні ознаки.

Сучасне суспільно-правове становище в Україні характеризується
тим,  що земельні  проблеми,  і  особливо проблеми права  власності  на
землю, викликають підвищений інтерес.

Тому, окремо закріплене в Конституції України право власності на
землю.  Згідно  зі  статтею  14  Конституції  України  земля  є  основним
національним  багатством,  що  перебуває  під  особливою  охороною
держави  і  тому  право  власності  на  землю,  хоча  й  гарантується,  але
набувається  і  реалізується  громадянами  в  особливому  порядку  і
виключно відповідно до закону. 

Слід зазначити, що визнання права приватної власності на землю
– неодмінна умова демократичної ринкової економіки, саме тому воно
зустрічало  та  й  нині  зустрічає  опір  політичних  сил,  які  прагнуть
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зберегти свою опору в старій системі землекористування та сільського
господарства. В історії економічних та правових вчень право приватної
власності  на  землю  не  раз  викликало  серйозні  дискусії.  Багато
філософів,  мислителів,  письменників  вважали,  що  земля  повинна
належати усім або тільки тим, хто її  обробляє. Але економічні закони
владно вимагали введення землі у цивільний обіг та в врешті утвердили
в розвинутих країнах такі  принципи регулювання приватної власності
на  землю,  які  забезпечують  рівновагу  інтересів  окремої  людини  та
всього  суспільства.  Історичний  розвиток  окремих  форм  селянського
землеволодіння в Україні ХVІІ ст. призвів до перетворення общинних
форм власності на землю в особисту індивідуальну власність, приватне
землеволодіння. Кінець кінцем, цілісне поняття власності в Російській
імперії з’явилося і визначилося тільки тоді, коли у ХVІІІ ст. з дворянства
було  знято  службову  повинність.  Саме  земля  стала  об’єктом  цієї
власності, що в свою чергу пожвавило процес розвитку капіталізму в
Росії [1]. 

На  противагу  цьому  комуністичні  режими  прагнули  доводити
перевагу організації сільського господарства без приватної власності на
землю. В результаті це призвело сільське господарство до відставання та
зробило  землекористування  вкрай  нераціональним.  Селяни  перестали
відчувати  себе  господарями  землі,  аграрні  підприємства  прийшли  у
повний занепад, величезні ділянки землі не освоювались тощо. 

Тому, в умовах становлення ринкових відносин в Україні цілком
справедливою та закономірною є реанімація в Конституції України та
Земельному  кодексі  України  інституту  права  приватної  власності  на
землю.  Значенням землі  для  життєдіяльності  людини  обумовлений  її
особливий правовий статус у якості основного національного багатства
Українського  народу.  Земля  знаходиться  під  особливою  охороною
держави,  що  знайшло  своє  відображення  передусім  у  особливому
конституційному  режимі  правового  регулювання  права  приватної
власності на землю. Якщо ст.41 урочисто проголосила природне право
приватної власності у якості непорушного за кожною людиною, то ст.14
Конституції  України  закріпила  право  приватної  власності  на  землю
виключно за громадянами України.

На думку В.К. Гуревського, право приватної власності громадян
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України  на  землю  –  це  право  громадянина  на  свій  розсуд  володіти,
користуватися і розпоряджатися належною йому земельною ділянкою в
межах,  встановлених  законом,  для  задоволення  особистих  потреб,
здійснення  сільськогосподарської  і  іншої  діяльності,  не  забороненої
законом з урахуванням правомірних інтересів інших осіб. 

Автори  коментарю  Земельного  кодексу  України  вважають,  що
право власності  на  землю виступає юридичним вираженням,  формою
закріплення  економічних  відносин  власності  та  є  врегульованими
законом  суспільними  відносинами  щодо  володіння,  користування  та
розпорядження  земельними  ділянками.  Це  право  особи  на  земельну
ділянку, яке вона здійснює у відповідності з законом за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб.

Не  заперечуючи  позитивного  потенціалу  такого  роду
дефінітивних  підходів  вважаємо,  що  в  даних  визначеннях,  як  і  у
загальних  визначеннях  права  власності,  права  приватної  власності,
право власності на землю розглядається в “усіченому” вигляді. 

Відповідно  до  ст.81  Земельного  кодексу  України  громадяни
України  набувають  права  власності  на  земельні  ділянки  на  підставі
придбання  за  договором  купівлі-продажу,  дарування,  міни,  іншими
цивільно-правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної і
комунальної власності; приватизації земельних ділянок, що були раніше
надані їм у користування; прийняття спадщини; виділення в натурі (на
місцевості) належної їм земельної частки (паю). Іноземні громадяни та
особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні
ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  межах  населених
пунктів,  а  також  на  земельні  ділянки  несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти
нерухомого  майна,  що  належать  їм  на  праві  приватної  власності.
Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права
власності на земельні ділянки відповідно до закону у разі придбання за
договором  купівлі-продажу,  дарування,  міни,  іншими  цивільно-
правовими  угодами;  викупу  земельних  ділянок,  на  яких  розташовані
об’єкти  нерухомого  майна,  що  належать  їм  на  праві  власності;
прийняття спадщини.  Також законодавством передбачається,  що землі
сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними
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громадянами,  а  також  особами  без  громадянства,  протягом  року
підлягають відчуженню [2].

 Висновки. Таким  чином,  слід  зазначити,  що  право  приватної
власності на землю входить до складу природних, невідчужуваних прав
будь–якої  людини,  а  тому  будь–яке  штучне  звуження  цього  права
неодмінно відкидає за рамки цивілізованого суспільства. Саме тому дане
право має бути визнаним державою. Причому абсолютно справедливо
дане  право  має  визнаватися  не  лише  за  громадянином  України,  а
людиною. Відповідність права приватної власності на землю принципу
справедливості має мати далекосяжні юридичні, економічні та соціальні
наслідки, оскільки за різницею юридичних конструкцій тих чи інших
дефініцій  приховується  різний  обсяг  прав  та  свобод  людини  і
громадянина,  оцінка  інвестиційного клімату  в  державі,  а  слід,  мати і
різні умови для розвитку громадянського суспільства на території тієї чи
іншої держави. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ТРУДОВОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Баланс інтересів сторін трудових відносин не може розглядатися
як  щось  абсолютно  незмінне,  оскільки  являє  собою  динамічну
рівновагу,  яка  встановлюється  в  конкретно-історичній  обстановці  з
урахуванням  значного  числа  різноманітних  факторів.  Це  викликає
необхідність постійного перегляду та оновлення діючого законодавства.

Особливо  актуальним  це  є  для  трудового  права,  бо  трудові
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відносини  в  нашій  державі  на  сьогодні  регулюються  ще  радянським
кодексом від 1971 року, до якого, щоправда, було внесено досить багато
змін.

Чинний  Кодекс  законів  про  працю  України  не  може  адекватно
реагувати на вимоги ринку праці й не створює передумов, за допомогою
яких можна було б створювати нову, інноваційну економіку, засновану
на використанні досягнень високих технологій 

Ще в 2006 році Європейська комісія опублікувала Зелену книгу
«Модернізація трудового права для вирішення проблем XXI століття», в
якій  наголошувалося  на  необхідності  розвитку  гнучких  трудових
відносин  та  реформування  трудового  права  таким  чином,  щоб  воно
сприяло економічному зростанню країни. В якості одного з механізмів
досягнення  цієї  мети  в  законодавство  пропонувалося  впровадити
систему захищеної гнучкості, через яку можна підвищити адаптаційні
можливості працівників і організацій, а також досягти гнучкості ринку
праці. Основна ідея документа полягала в тому, щоб досягти «золотого
трикутника»: мобільної робочої сили в поєднанні з сильною системою
захисту  доходів,  при  яких  держава  здійснює  гнучку  політику  ринку
праці  в  поєднанні  сучасними і  життєздатними системами соціального
захисту. 

Але для парламентаріїв  України з  1991-го  оновлення трудового
законодавства  стало  “місією  нездійсненою”:  щорічне  оновлення
застарілого  Кодексу  й  невдалі  спроби  прийняти  законопроєкти
Трудового кодексу. Серед них: Проєкт Трудового кодексу (реєстраційний
номер  №  2902 від  27.08.2013  р.),  Проєкт  Трудового  кодексу  України
(реєстраційний номер №  1658 від 27.12.2014), Проєкт Закону України
“Про працю” (реєстраційний номер № 2708 від 28.12.2019 р.),  Проєкт
Трудового кодексу України (реєстраційний номер № 2410 від 08.11.2019
р.), Проєкт Трудового кодексу України (реєстраційний номер  № 2410-1
від 08.11.2019 р.).

Порівнюючи законопроєкти, можна побачити, що майже всі вони
побудовані  на  ринкових  принципах,  які  оптимальні  для  економіки
країни,  враховують  інтереси  сторін  соціально-трудових  відносин  та
інтереси держави, стимулюють трудову мобільність, високу ефективну
зайнятість, дисципліну праці, розвиток нових сучасних форм зайнятості.
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В кожному законопроєкті людина праці, її життя й здоров'я визнавались
й  визнаються  найвищою  цінністю,  а  безпеку  праці  працівника  -
ключовим  пріоритетом  по  відношенню  до  виконання  виробничих
завдань.  Найголовніше,  вважаємо,  в  них  відображено  принципи
соціального  партнерства,  які  дозволяють  максимально  врахувати
інтереси  всіх  сторін  трудових  відносин  -  держави,  працівників,
роботодавців з підвищенням відповідальності кожного. [1, с. 155]

Були деякі недосконалості в цих законопроєктах, в деяких з них
були  проблемні  норми,  які,  блокували  розвиток  певних  аспектів
трудових правовідносин. Але жоден з них не порушував основні права
громадян  в  сфері  праці  та  принципи  трудового  права,  визначені  в
Конституції України. 

Постає просте питання до парламентаріїв всіх скликань. Чому за
роки  незалежності  Парламент  не  спромігся  оновити  трудове
законодавство й не  надав  народу України  сучасний Трудовий кодекс?
Чому  оновлюючи  цивільне,  адміністративне,  сімейне  та  інше
законодавство  в  сучасних  викликах  євроінтеграції,  трудове
законодавство  залишають  в  розряді  “неважливого”,  “не
першочергового”?

На  нашу думку,  проблема полягає  саме  в  діяльності  Верховної
Ради  України,  а  не  в  проблемі  недосконалості  представлених
законопроєктів.  Якщо  подивиться  на  висновки,  які  були  надані  на
законопроєкти  комітетами,  на  висновки  та  пропозиції  науковців,  які
можна знайти в наукових фахових джерелах, ми побачимо, що проблеми
недосконалості  правових  норм  могли  були  розв'язані  шляхом
доопрацювання текстів законопроєктів. І в цьому велику роль відіграє
соціальний  діалог  представників  роботодавців  з  представниками
профспілок, з участю незалежного але важливого “арбітра” - Держави.

Законопроєкт № 1658- це яскравий приклад виконання правових
норм про  соціальний  діалог.  Для  доопрацювання  законопроекту  була
створена  спеціальна  робоча  група,  до  якої  увійшли  представники
держави, профспілок, організації роботодавців, громадськості, а також
експерти та науковці. 

Саме цей законопроєкт пройшов перше читання у Верховній Раді
України. 



87

На його прикладі можна побачити реалізацію соціального діалогу
та  недосконалу  роботу  Верховної  Ради  України.  На  офіційному  веб-
порталі  Федерації  професійних  профспілок  є  результати  роботи
Комітету  ВР  з  питань  соціальної  політики,  зайнятості  та  пенсійного
забезпечення щодо доопрацювання проекту Трудового кодексу України
№ 1658 до другого читання. 

Починаючи з грудня 2015 року Комітет постійно проводив таку
роботу,  звітував  про  неї  на  офіціальній  сторінці.  Детальний  виклад
розгляду книг законопроєкту, пропозиції, які були висловлені сторонами
соціального діалогу, результат розгляду та дискусії - про все це можна
прочитати  й  зробити  висновки  про  величезну  роботу,  проведену
сторонами.

16  березня  2017  року  Комітет  повідомив  новину,  що  “Проєкт
Трудового  кодексу  вийшов  на  фінішну  пряму”.  Робоча  група  з
представників профспілок, роботодавців і уряду завершила свою роботу.
Проведено 38 засідань, розглянуто всі поправки суб’єктів законодавчої
ініціативи. 

Під  час  засідання  представники  сторін  соціального  діалогу
підбили  підсумки  майже  дворічної  роботи  над  проектом  Трудового
кодексу. Розглянуто і підготовлено висновки майже по 1900 поправках
народних  депутатів,  а  також  декількох  сотнях  поправок  інших
профільних органів влади, професійних спілок, роботодавців. 

За  цей  час  отримано  висновки  експертів  МОП,  які  переважно
враховані.  Законопроект  став  більшою  мірою  відповідати  нормам
міжнародного права.

 Після  опрацювання  Головним  юридичним  управлінням
Верховної  Ради  України  проект  планували  передати  профільному
Комітету для розгляду Верховною Радою України  - орієнтовно у травні
– червні 2017 р.[2]

Але  після  обрання  нового  складу  Верховної  Ради  України,
депутати IX скликання розпочали процедуру “згортання” законопроєкту
№  1658  на  підставі,  що  він  не  відповідає  нормам  і  принципам
міжнародного права і ратифікованим Україною Конвенціям МОП. 

В  грудні  2019  року  був  представлений  новий  проєкт  Закону
України “Про працю” (реєстраційний номер № 2708 від 28.12.2019 р.),
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до речі,  це  єдиний в історії  України законопроєкт Трудового  кодексу,
який  був  наданий  урядом  країни.  Після  звільнення  прем'єр-міністра
Олексія Гончарука “його” законопроєкт був знятий з розгляду, але ніхто
у  Верховній  Раді  України  не  поставив  питання  про  повернення  до
розгляду законопроєкту № 1658.

На  даний  момент  важко  сказати,  як  проходить  робота  щодо
підготовки  законопроєктів  Трудового  кодексу  України.  Їх  на  даний
момент  декілька:  Проєкт  Трудового  кодексу  України  (реєстраційний
номер  №  1658 від  27.12.2014),  Проєкт  Трудового  кодексу  України
(реєстраційний  номер  №  2410  від  08.11.2019  р.),  Проєкт  Трудового
кодексу  України  (реєстраційний  номер  №  2410-1  від  08.11.2019  р.).
Після того, як новою владою була “викинута в смітник” вся проведена
величезна  робота  щодо  опрацювання  законопроєкту  №1658,  можна
зрозуміти пасивність та розгубленість представників сторін соціального
діалогу.

Висновки.  Проблема  правового  регулювання  трудових
правовідносин  буде  залишатися  невирішеною  доти,  доки  не  буде
прийнято новий кодифікований акт.  Протягом тривалого  періоду часу
науковці, законодавці, небайдужі громадяни порушували питання його
прийняття.  Якщо  не  змінюються  принципи  правового  регулювання  в
розроблених  законопроєктах,  їх  авторство,  великою  мірою,  для
суспільства,  яке  довго  чекає  оновлення  трудового  законодавства,
значення не має. А вдосконалення словосполучень, речень, розміщення
правових норм по тексту законопроєкту -  це законодавча техніка,  яка
розв'язується  на  засіданнях  комітетів,  соціальним  діалогом  та
врахуванням думок науковців. 

Крім того, бачимо певні порушення з боку діяльності державних
органів, зокрема, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
щодо оновлення трудового  законодавства.  Питання  до  Уряду:  на  якій
підставі не виконуються Накази Президента щодо лібералізації трудових
відносин та оновлення законодавства про працю (Наказ від 8 листопада
2019 року № 837/2019)  Питання  до  Верховної  Ради України:  на  якій
підставі  не  виконано  План  законопроектної  роботи  Верховної  Ради
України  на  2020  рік,  в  якому  чітко  зазначено  прийняття  Трудового
кодексу у ІІ кварталі 2020 року?
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ПОРІВНЯННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ СВІТУ

В  Україні  продовжується  негативна  тенденція  старіння  нації.
Пенсіонерів з кожним роком стає все більше.

Якщо  у  1991-му  частка  українців  старших  60  років  становила
18,7%, то сьогодні – 22,1%. За оцінками демографів, у 2036-му частка
пенсіонерів у населенні України досягне 30% і вдвічі  перевищуватиме
кількість молоді до 14 років [1].

Схожа  ситуація  склалась  і  в  сусідів  України:  у Германії  частка
пенсіонерів становить 29%, у Білорусії – 25%.

Наразі  в  Україні на 10  млн працюючих  припадає 11,9  млн
пенсіонерів.  Найбільша  кількість  пенсіонерів  проживає  у
Дніпропетровській (1,03 млн), Харківській (0,93 млн), Львівській (0,71
млн) і Одеській (0,63 млн) областях.

Враховуючи  тенденцію  старіння  нації,  навантаження  на
пенсійний фонд України зростатиме.

Українці платять 22% від своєї зарплати в пенсійний фонд.
Повністю картина розподілу коштів виглядає так: до 1400 грн -

0,7% пенсіонерів / 73,7 тис. Осіб; 1400-1500 грн - 0,01% / 1 563 чол.;
1500-2000 грн - 16,3% / 1,82 млн осіб; 2000-3000 грн - 41,2% / 4,59 млн
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осіб; 3000-4000 грн - 19,1% / 2,13 млн осіб; 4000-5000 грн - 8,1% / 898,5
тис. Чол.; 5000-10 000 грн - 11,6% / 1,29 млн осіб; більше 10 000 грн -
3% / 336,99 тис. чол.

Середній розмір пенсії в Україні за віком – 2 480,46 грн ,що вдвічі
менше,  ніж  у Білорусії, утричі  менше,  ніж  у Росії.
Середньостатистичний польський пенсіонер отримує у 6,5  разів  вищу
пенсію, аніж український.

В  інших  країнах  цей  показник  значно  вищий.  Так,  у  Великій
Британії  співвідношення  між  зарплатою  і  пенсією  дорівнює 90%,  у
Польщі – 58%, у Білорусії – 42%, у Росії – 38%.

89% українців (понад 10 млн) отримують пенсію за віком. Але не
у  всіх  українських  пенсіонерів  є  привід  журитися.  Існує  цілий  ряд
законодавчих актів, якими встановлені особливості нарахування пенсій
для  тієї  чи  іншої  категорії  громадян,  що  дозволяє  їм  отримувати
виплати,  значно  вищі  за  середні  показники  по  Україні.  Наприклад,
щомісячна пенсія  судді  –  у  12,5  разів вища  за  мінімальну, народного
депутата – в 11,5.

В  Україні  ведуться  дискусії  щодо  необхідності  підняття
пенсійного віку. Часто це питання пов’язують начебто з вимогами МВФ
для отримання Києвом чергового траншу кредитів.

Пізніше усіх на пенсію виходять японці – у 70 років. Однак при
цьому слід враховувати, що жителі острову належать до довгожителів
планети.

Середня  тривалість  життя японців  –  83,7  років,  поляків  –
77,5, українців – 71,3, росіян – 70,3.

В  Україні  жінки  живуть  в  середньому  на 10  років довше  за
чоловіків – 76,1 проти 66,3.

За показником середньої  тривалості  життя  Україна  –  на 101
місці у світі.

Враховуючи той факт, що середня тривалість життя чоловіків в
Україні складає 66 років, а у випадку підняття пенсійного віку до 65,
чоловіки отримуватимуть пенсію тільки протягом 1 року.

Зазначимо, що наразі в деяких державах планується підвищення
пенсійного віку для обох статей: в Росії – до 65, у США – до 69 років.

Розглянемо  особливості  світових  пенсійних  систем.  Зокрема
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США.
В Америці діє трьохступенева система нарахування пенсій:
1.  Соціальна (формується  на  основі  регулярних  відрахувань  із

зарплати протягом останніх 10 років).
2.  Корпоративна (відрахування  здійснює  компанія,  якщо  ти

пропрацював у ній 5-6 років)
3. Накопичувальна: можливість робити фіксовані внески на свій

пенсійний рахунок.
Естонія.  Якщо  естонець  заробляє  €1000,  то  €200  із  них  він

виплачує в пенсійний фонд, а  ще €20 – на власний накопичувальний
рахунок, на який щомісячно держава відправляє €40.

Китай.  У  Китаї  не  всі  пенсіонери  отримують  допомогу  від
держави. Як правило, на пенсії можуть розраховувати тільки працівники
державних  сфер.  Співробітники приватних  компаній
перераховують 12% від  своєї  зарплати  в  пенсійний  фонд.  Жителі
сільської  місцевості  змушені  розраховувати  винятково  на  допомогу
дітей.

Висновок. Функціонування пенсійної системи, яка заснована на
комбінації  декількох  різних  видів  пенсійних  систем,  порівняно  з
солідарною пенсійною системою є переважною. Це відбувається тому
що комбінована пенсійна система є менш вразливою до демографічних
проблем, а також вона надає можливість ефективного використовування
коштів,  які  акумулюються.  Досвід  реформування  систем  пенсійного
забезпечення  багатьох  країн  світу  показує,  що  повний  перехід  від
розподільчої пенсійної системи до накопичувальної є досить тривалим
та тяжким. Це у свій час і є  причиною чому більшість країн віддали
перевагу запровадженню багаторівневої пенсійної системи, яка є менш
ризикованою та більш стабільною. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1.  За  даними  Всеукраїнського  перепису  населення  на  5  грудня
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html (дата звернення 20.03.2021).
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ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У  2021  році  та  надалі  Національний  банк  продовжить

використовувати  монетарний  режим  гнучкого  інфляційного
таргетування,  що  грунтується  на  плаваючому  обмінному  курсі,  з
акцентом  на  підтримання  фінансової  стабільності  та  забезпечення
стійких темпів економічного зростання.

Інфляційне таргетування, уперше закріплене в Основних засадах
на  2017рік  та  середньострокову  перспективу,  очікувано
продемонструвало
послідовність політики в досягненні низької та  стабільної  інфляції  та
підтриманні стійких темпів економічного зростання в Україні. Зокрема,
Україна  ввійшла  в  кризу,  спричинену  СОVID-  19,  зі  стабільним
зростанням  ВВП,  помірними  інфляцією  та  дефіцитом  поточного
рахунку, здоровими банківським сектором та державними фінансами.

Ціллю грошово-кредитної  (монетарної)  політики  є  підтримання
інфляції  у  середньостроковій  перспективі  на  рівні  5% із  допустимим
діапазоном відхилень ± 1 в.п.

Рішення  з  монетарної  політики  залишатимуться
передбачуваними, послідовними та спрямовуватимуться на приведення
інфляції до цілі 5% на горизонті політики 9-18 місяців. Така ціль у 5% із
допустимим діапазоном відхилень ± 1 в.п. буде постійною.

Незмінність  середньострокової  інфляційної  цілі  та  принципів
монетарної  політики  сприятиме  стабілізації  очікувань,  підвищенню
прозорості дій Національного банку, що відобразиться на коректнішому
включенні  інфляційних  ризиків  у  структуру  процентних  ставок  та  їх
стабілізації на низькому рівні. Прогнозованість інфляції та зниження (її
волатильності сприятимуть поглибленню грошово-кредитного ринку та
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розширюватимуть  можливості  позикового  фінансування  інвестицій.
Отже,  головними  критеріями  успішності  монетарної  політики
залишатиметься заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового
показника  та  перспективі.  Для  сприяння  економічному  зростанню
Національний банк використовуватиме гнучкість режиму інфляційного
таргетування, зокрема, допускаючи тимчасове відхилення інфляції  від
цілі, якщо це не перешкоджатиме її поверненню до цільового діапазону
на прийнятному горизонті політики. В окремі короткострокові періоди
інфляція може відхилятися від установленої цілі через вплив зовнішніх і
внутрішніх шоків, які є поза безпосереднім впливом грошово-кредитної
(монетарної) політики Національного банку (зокрема таких, як зміни цін
на  сировинні  товари  та  інші  високоволатильні  компоненти  індексу
споживчих цін, відхилення адміністративно регульованих цін від раніше
заявленого рівня).

Національний  банк,  ураховуючи  досягнення  цілей  з  цінової  та
фінансової  стабільності,  приділятиме  особливу  увагу  питанню
активізації  банківського  кредитування  задля  досягнення  цілі  з
підтримки стійких темпів економічного зростання. 

Принципи  та  інструменти  монетарної  політики  зводяться  до
наступного:

- пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в
державі;

-  перспективний  характер  прийняття  рішень  з  монетарної
політики, які мають спрямовуватися на приведення інфляції до цільових
показників на середньостроковому горизонті політики;

-  застосування  ключової  (облікової)  ставки  як  основного
інструменту монетарної політики;

-  постійне  удосконалення  прогнозного  інструментарію,  що
включає зокрема аналіз всіх доступних даних, використання прогнозних
моделей та експертних суджень;

- дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;
-  інституційна,  фінансова  та  операційна  незалежність  НБУ для

належного виконання його функцій;
- прозорість та підзвітність діяльності НБУ за допомогою сталої

системи комунікацій із суспільством.
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Як  основний  монетарний  інструмент  Національний  банк
використовуватиме  ключову  (облікову)  ставку,  яка  відображає  стан
монетарної політики. За нижчого за цільове значення прогнозу інфляції
Національний  банк  пом'якшуватиме  монетарну  політику,  утримуючи
ключову  ставку  нижче  нейтрального  (рівноважного)  рівня,  що
сприятиме пожвавленню ділової активності та відповідно поверненню
інфляції до цілі. І навпаки - у разі перевищення прогнозом інфляції її
цільового  значення  Національний  банк  виходитиме  з  потреби
проведення  жорсткішої  монетарної  політики  для  повернення
прогнозного  рівня  інфляції  до  цільового.  Таким  чином,  інфляція  в
середньостроковій перспективі завжди має повертатися до цілі. За умов
стабілізації інфляції близько до цілі на прийнятному горизонті політики
Національний  банк  наближатиме  та  утримуватиме  ключову  ставку
близько її нейтрального рівня. 

Вплив  облікової  ставки  на  фінансовий  ринок  та  економіку
забезпечуватиметься  завдяки  досягненню  Національним  банком
операційної  цілі  монетарної  політики,  яка  полягає  в  утриманні
гривневих короткострокових міжбанківських ставок на рівні, близькому
до  облікової  ставки,  у  межах  коридору  процентних  ставок  за
інструментами постійного доступу.

Досягнення  операційної  цілі  монетарної  політики
забезпечуватиметься  за  рахунок  проведення  операцій  із  регулювання
ліквідності  за  обліковою  ставкою  (або  близькою  до  неї  процентною
ставкою в разі проведення операцій аукціонного типу). З урахуванням
структурної  позиції  ліквідності  банківської  системи  (профіцит  або
дефіцит)  та  її  обсягів,  а  також  з  метою  надання  банкам  більшої
гнучкості  в  управлінні  власною  ліквідністю  для  реагування  на
підвищену  турбулентність  на  фінансових  ринках  Національний  банк
здійснюватиме  гнучку  адаптацію  операційного  дизайну  монетарної
політики. Зокрема, це може відбуватися шляхом зміни частоти, строків
та  обсягів  проведення  операцій  із  підтримання  ліквідності  та
розміщення  депозитних  сертифікатів,  зміни  переліку  прийнятної
застави,  яку  банки  можуть  надавати  для  отримання  рефінансування.
Національний  банк  продовжить  уважно  стежити  за  ситуацією,  щоб
оцінити  можливу  потребу  в  інших  заходах  щодо  забезпечення
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ліквідності,  водночас  зберігаючи  належну  практику  управління
ризиками.

Національний  банк  також  може  застосовувати  інші  (додаткові)
інструменти  монетарної  політики:  інтервенції  на  валютному  ринку;-
зміну  нормативів  обов'язкових  резервів;  -операції  РЕПО;  купівлю  та
продаж  державних  цінних  паперів  на  вторинному  ринку;  операції
СВОП;інші  інструменти,  визначені  Законом  України  "Про
Національний банк України".

Висновок. Використання  цих  інструментів  сприятиме
підвищенню  дієвості  механізму  монетарної  трансмісії  та  розвитку
фінансового  ринку.  Водночас  під час  прийняття  рішень з  монетарної
політики  Національний  банк  уникатиме  заходів,  які  знижуватимуть
ефективність  каналів  монетарної  трансмісії,  та  відповідно
обмежуватимуть  потенціал  впливу  монетарних  інструментів  на
інфляційні процеси та економічну динаміку.
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ПРО МЕДІАЦІЮ В РОБОТІ АДВОКАТА В УКРАЇНІ

Не завжди якісна позовна заява до суду та виграна справа у суді
вирішує спір між сторонами конфлікту: конфлікт, який тривав роками
може продовжуватись, породжуючи все нові та нові судові справи. 

Деякі сторони судяться роками, витрачають купу нервів, грошей,
здоров’я, сил і, врешті решт, найцінніше – час, але так і не вирішують
конфлікт. 

Але  ж  більшість  спорів  може  вирішуватися  добровільно  до
судового засідання, тобто без втручання судової системи. І в цьому може
допомогти таке нове поняття в українському праві, як «медіація».

Поняття «медіація»  походить  від  лат.  mediare,  що означає бути
посередником.  У  перекладі  з  англійської  мови  термін  «медіація»
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(mediation) означає посередництво, клопотання, заступництво. [1].
Процедура  медіації  гнучка  й  неформалізована,  тому  її  легко

підлаштувати  до  потреб  сторін.  Одна  з  основних  переваг  медіації
полягає у тому, що сторони самі між собою узгоджують, які питання,
насамперед,  економічного  та  особистого  характеру,  і  в  якому  об’ємі,
вони хочуть обговорити. 

Треба  зауважити,  що  на  відміну  від  інших  провідних  країн,  в
Україні  недостатньо  уваги  приділяється  нормативному  забезпеченню
медіації. 

Так  в  Стратегії  реформування  судоустрою,  судочинства  та
суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр..,  затвердженої Указом
Президента України від 20.05.2015 р.  №276, передбачено розширення
способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема,
шляхом практичного впровадження інституту медіації та посередництва.

3 листопада 2016 р. Верховна Рада України прийняла за основу
проект  Закону  України  про  медіацію  (реєстр.  №3665),  поданий
народними депутатами України Шкрум А.І., Пташник В.Ю. та іншими.

У  цьому  проекті  Закону  визначено  поняття  медіації  як
альтернативний (позасудовий)  метод вирішення спорів,  за  допомогою
якого  дві  або  більше  сторони  спору  намагаються  в  межах
структурованого  процесу  за  участю  медіатора  досягти  згоди  для
вирішення  спору.  Медіатор  –  це  незалежний  посередник,  який
допомагає сторонам спору в його вирішенні шляхом медіації. [1].

На даний момент на сайті Верховної Ради України зазначено, що
законопроєкт пройшов перше читання 15.07. 2020 року. [2]

Важливу роль у медіації відводиться відповідно до законопроєкту
адвокату.  Але  сучасні  адвокати  не  дуже  обізнані  з  цією  сферою
діяльності.

На відміну від діяльності в якості представника або консультанта
довірителя,  принципово  новим  видом  надання  кваліфікованої
юридичної  допомоги  може  стати  участь  адвоката  у  врегулюванні
юридичного спору в якості  медіатора  за  умови згоди сторін,  а  також
відповідності самого адвоката критеріям неупередженості, незалежності
і при наявності у адвоката спеціальної підготовки медіатора. 

Адвокатська діяльність, виходячи з її соціально-правової природи,
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нерозривно  пов'язана  з  існуванням  або  можливістю  виникнення
юридичних суперечок і участю адвоката в їх врегулюванні або дозволі. 

Важливим елементом сучасної адвокатської практики є сприяння
врегулюванню таких юридичних суперечок. 

Необхідність  участі  адвоката  в  примирних  процедурах
продиктована правовим призначенням адвокатури.

Виконання  адвокатом  ролі  представника  або  консультанта
довірителя  при  організації  та  проведенні  медіації  допустимо  як  за
цивільно-правовими, земельними, житловими, сімейними, трудовими та
іншими  приватно-правовими  спорами,  так  і  за  певними  категоріями
спорів,  що  виникають  з  публічних  правовідносин.  Використання
медіації та участь в даній процедурі адвоката можливо в позасудовому
або досудовому порядку, після порушення справи в суді і при виконанні
судового акту. 

Висновки. Переваги медіації роблять її привабливою і особливо
важливою  для  використання  в  адвокатській  діяльності.  Це  вимагає
формування нових форм надання кваліфікованої юридичної допомоги та
нового виду діяльності адвокатів. Виконання адвокатом ролі медіатора
при  врегулюванні  юридичних  суперечок  допустимо  тільки  в  рамках
адвокатської  діяльності.  Тому  слід  внести  певні  зміни  в  сучасне
законодавство про адвокатську діяльність. Ми пропонуємо внести зміни
в статтю 19 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”,
а  саме  додати  вид  адвокатської  діяльності:  «консультації  з  питань
врегулювання  суперечок,  представництво  інтересів  осіб  в  примирних
процедурах”. В статтю 20 цього Закону: “брати участь в якості медіатора
в процедурі медіації”. [3]. Також прийняти Закон “Про медіацію”.
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В  современных  условиях  передача  прав  на  использование
различных объектов ИС на коммерческих условиях является важнейшей
составляющей  международных  экономических  отношений.  Сегодня,
когда  торговля  ОИС  превратилась  в  один  из  наиболее  динамично
развивающихся  секторов  мировой  экономики,  конкурентоспособность
любой страны определяется уровнем её интеграции в мировой рынок
ИС.  В  свою  очередь  успешное  вхождение  в  мировой  рынок  ИС
возможно  только  при  условии  эффективно  функционирующего
национального рынка ИС. В этой связи особую актуальность для стран с
переходной экономикой приобретает  задача  формирования и развития
национального рынка ИС.

Парламентом  Индонезии  окончательно  принят  проект  нового
Патентного закона от 28.07.2016 г. Этот новый Патентный закон недавно
был введен в действие Законом № 13 от 2016 г. Он должен заменить
Патентный закон № 14 от 2001 г.  Новый Патентный закон обеспечит
патентовладельцам  решение  некоторых  проблем,  связанных  с
недостатками существующей патентной базы и процедур регистрации.
В  дополнение  к  некоторым  усовершенствованиям  действующего
законодательства,  новый  Патентный  закон  также  содержит  несколько
новых  положений  о  защите  местных  генетических  ресурсов  и
традиционных  знаний,  а  также  о  вознаграждении  изобретателей  за
любое  изобретение,  полученное  в  рамках  официальной  службы  в
государственных органах. Некоторые из ключевых изменений в недавно
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принятый Патентный закон:
В  Аргентине  промышленные  модели  и  образцы  представляют

собой форму или декоративный внешний вид промышленного изделия
(продукта).  Промышленная  модель  –  трехмерный вид  продукта,  в  то
время  как  промышленный образец  является  двумерным  видом  таких
продуктов  –  чертежом.  Эти  модели  и  конструкции  могут  быть
применены ко всем видам промышленной продукции, таким как часы,
электронные  товары  и  одежда.  Регистрация.  Декрет  №  6673/63,
ратифицированный  Законом  №  16,478,  в  отношении  промышленных
моделей  и  образцов,  устанавливает,  что,  для  того  чтобы  защитить
промышленные  образцы,  они  должны  соответствовать  требованиям
декоративности  и  новизны  и  не  должны  быть  запрещены  законом.
Промышленные  модели  или  образцы  с  составляющими  элементами,
связанными  с  функцией  продукта  вместо  того,  чтобы  иметь
эстетическую или декоративную цель, не могут быть зарегистрированы.
Эти модели или образцы могут быть защищены в качестве полезных
моделей [1, с. 193].

Автор  промышленной  модели  или  образца  должен
зарегистрировать  его  в  Национальном  институте  промышленной
собственности  (INPI)  для  того,  чтобы защитить его  в  соответствии с
аргентинским законодательством. Заявка может быть подана также его
правопреемником.  Иностранцы  в  данном  случае  могут  использовать
принцип  взаимодействия.  Первый  заявитель  промышленного  образца
или  модели  будет  считаться  его  автором,  если  доказательства,
подтверждающие  обратное  не  предлагаются.  Если  промышленная
модель или образец создана более, чем одним человеком, все они будут
пользоваться полной защитой и преимуществами закона и будут иметь
возможность  зарегистрировать  ее  (его).  Владелец  промышленной
модели  или  образца  имеет  право  использовать  ее  и  переуступить  в
течение пяти лет с даты регистрации. Регистрация может быть продлена
дважды  на  последующие  пятилетние  периоды.  Чтобы  быть
признанными, ходатайства о возобновлении регистрации должны быть
поданы не менее чем за  шесть месяцев до истечения срока действия
регистрации.

Отдельного  внимания  заслуживает  законодательство  Китая.  Ряд
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правообладателей считает, что последние изменения, внесенные в Закон
о  товарных  знаках  Китая,  увеличат  размеры  судебных  издержек  для
иностранных компаний. Но вопрос в том, что происходит с заявками на
товарные знаки, которые проходят процедуру обжалования в Палате по
рассмотрению и вынесению решений о товарных знаках (TRAB)? Ранее
сторона,  которая  проиграла  дело  по  товарному  знаку,  могла  подать
апелляцию, и товарный знак оставался незарегистрированным. Теперь в
соответствии  с  существующей  практикой  товарный  знак
незамедлительно  регистрируется,  если  переживает  процедуру
возражения. Стороне, которая проиграла дело, вместо подачи апелляции
в  TRAB,  приходится  добиваться  признания  товарного  знака
недействительным. Изменения, действующие в течение почти двух лет,
были  призваны  препятствовать  третьим  сторонам  использовать
недобросовестное  противодействие  и  тактику  затягивания  процесса
производства по заявкам на товарные знаки, особенно от иностранных
заявителей.  Однако  некоторые  правообладатели  высказались  о
нежелательном  эффекте  описанной  выше  практики.  Апеллирование
судебного  решения  по-новому.  Рабочая  группа  по  товарным  знакам
(TWG), базирующаяся в США, сообщила в своем письме Управлению
торгового  представителя  США  в  рамках  Специального  отчета  301
(список  301)  по  вопросам  ИС  в  зарубежных  странах  что,  новая
процедура  судебного  разбирательства  стоит  в  два  раза  дороже  по
сравнению  со  старой  процедурой  обжалования.  В  данном  письме
заявлено  о  том,  что  сегодня  среднестатистический  размер  судебных
издержек по делам о недействительности обычно составляет от $ 4000
до $ 15000, по сравнению с $ 2000 до $ 7500 в рамках старой системы.
Изменения  вступили  в  силу  в  мае  2014  г.  Процедура  обжалования
особенно важна для международных компаний, потому что именно они
чаще  всего  обращаются  с  исками  по  поводу  недобросовестных
регистраций товарных знаков. Поскольку сегодня введена новая система
судопроизводства, а не процедура возражения, требуется новая система
предоставления доказательств и аргументов. Кроме того, в отношении
доказательств по делу в китайской правовой практике существуют более
сложные нотариальные требования и требования аутентификации, чем в
других странах, в таких как США, и доказательства, предоставляемые в
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TRAB,  должны  соответствовать  более  высоким  стандартам,  чем  в
Ведомстве  по  товарным  знакам  Китая  (CTMO).  Тем  не  менее,  по
мнению  Джорджа  Чана  (Simmons  &  Simmons  LLP),  более  высокие
требования  к  формальным  доказательствам  в  TRAB  не  обязательно
должны привести к значительному увеличению судебных расходов, если
сторона согласиться с требованиями стороны, подающей возражение, на
стадии подготовки судебного дела. Несмотря на то,  что CTMO менее
требовательна к формальным доказательствам, чем TRAB, необходимо
иметь  в  виду,  что  процедура  рассмотрения  в  CTMO  может  быть
непредсказуема  и  потребуется  осуществление  делопроизводства  по
заявке на товарный знак в TRAB [2, с. 128].

Отмечается  рост  мировой  активности  в  области  ИС  в  2015  г.
Количество поданных патентных заявок возросло на 7,8 % , а заявок на
товарные знаки на 15,3 %. Как и в предыдущие годы, Китай остается
главной  движущей  силой  экономического  роста.  Число  китайских
патентных заявок увеличилось на 18,7 %, заявок на товарный знак – на
27, 4%. В большинстве других ведомств ИС также отмечен рост подачи
заявок на изобретения и товарные знаки. На 4,8% увеличилось число
патентных  заявок  в  Европейском  патентном  ведомстве,  на  1,8%  –  в
США и на 1,6% – в Республике Корея. В Японии наблюдалось снижение
числа патентных заявок на 2,2%. Отмечается значительный рост подачи
заявок  на  товарные  знаки  в  Японии  и  Индии  на  43,0  %  и  21,9  %
соответственно.  В  США  отмечен  рост  на  9,6  %,  а  в  Ведомстве
интеллектуальной  собственности  Европейского  союза  –  на  9,0  %.
Мировая  активность  в  области  промышленных образцов  увеличилась
незначительно – на уровне 0,6% в 2015 г., при этом стоить отметить, что
в 2014 г. отмечалось снижение на 8,3 %. В США в 2015 г. число заявок
на промышленные образцы выросло по сравнению с 2014 г. на 13,4 %.
Деятельность других ведомств в сфере промышленных образцов была
неравномерной: двузначный рост в Китае, Гонконге, Индии и Исламской
Республике  Иран  и  двузначное  снижение  в  Российской Федерации  и
Украине. 

Вывод. Интеллектуальная  собственность  была  присуща
человечеству  с  момента  появления  разумных  существ,  а  в
экономическом обороте участвует лишь с XVIII века. Многие деятели
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занимались изучением понятия «интеллектуальная собственность», но в
белорусском  законодательстве  данное  определение  так  и  не
установлено. Таможенные органы защищают объекты интеллектуальной
собственности  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в
пределах своей компетенции и поддерживают положительную динамику
по предотвращению ввоза контрафактной продукции.
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РОЛЬ ВОИС И ТРИПС В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ
ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 «Инновации» – это пространство между проблемой и решением.

Эффективная  и  сбалансированная  система  интеллектуальной
собственности играет решающую роль в этом пространстве (Фрэнсис
Гарри, Генеральный директор ВОИС). Одной из важных составляющих
человеческого  бытия  является  интеллектуальная  (творческая)  жизнь
индивида. В связи с этим совершенно естественно, что право, будучи
социальным  феноменом,  призвано  предоставить  надлежащую  охрану
посредством  своего  особого  механизма  регулирования  общественных
отношений  тем  результатам  творчества,  что  создаются  человеческим
гением.

Одной из  важных составляющих человеческого  бытия  является
интеллектуальная  (творческая)  жизнь  индивида.  В  связи  с  этим
совершенно  естественно,  что  право,  будучи  социальным  феноменом,
призвано  предоставить  надлежащую  охрану  посредством  своего
особого  механизма  регулирования  общественных  отношений  тем
результатам творчества, что создаются человеческим гением [1, c. 40].

Особую роль в формировании системы международно-правовой
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охраны  интеллектуальной  собственности  сыграла,  да  и  продолжают
играть  специализированные  учреждения  -  Всемирная  организация
интеллектуальной собственности  (ВОИС)  и  Соглашение  по  торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

На  данный  момент  ВОИС  является  универсальной
международной организацией в сфере интеллектуальной собственности,
членами которой в настоящее время являются 193 государства. ВОИС
осуществляет  административные  функции  26  международных
договоров  (включая  Конвенцию,  учреждающую  ВОИС),  касающихся
различных  аспектов  охраны  интеллектуальной  собственности.  Через
государства-члены  и  Секретариат,  ВОИС  выполняет  обширную  и
разнообразную программу работы, которая направлена на: согласование
национальных  законов  и  процедур  в  области  интеллектуальной
собственности;  предоставление  услуг  международным  заявителям  по
получению прав промышленной собственности; обмен информацией в
области  интеллектуальной  собственности;  предоставление  юридико-
технической  помощи  развивающимся  и  другим  странам;  содействие
урегулированию  споров  в  области  интеллектуальной  собственности
между  субъектами  частного  права;  методичное  освоение
информационных  технологий  и  сети  Internet  в  качестве  инструмента
хранения,  получения  и  использования  ценной информации  в  области
интеллектуальной собственности [2, c. 420].

В свою очередь, ТРИПС – это русская транслитерация английской
аббревиатуры  TRIPS,  которая  расшифровывается  как  Trade-Related
Aspects  of  Intellectual  Property  Rights.  Исходя  из  этого  Соглашение
ТРИПС – это Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности.  Действие  данного  международного  договора
распространяется  на  всех  стран-членов  Всемирной  торговой
организации, в том числе и на Россию.

Соглашение  ТРИПС содержит  несколько  базовых  принципов  и
положений. К ним относятся:

Национальный режим –  иностранные  граждане  и  юридические
лица  приобретают,  используют  и  защищают  интеллектуальные  права
наравне с гражданами соответствующего государства-члена ВТО.

Режим  наибольшего  благоприятствования  –  если  гражданам



104

одного государства предоставлены какие-либо привилегии, льготы или
иные преимущества, граждане и юридические лица других государств
вправе пользоваться такими же преимуществами.

Таким  образом,  на  сегодня  наиболее  авторитетной
международной организацией в сфере интеллектуальной собственности
является  Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности.
ВОИС в значительной степени отражает интересы развивающихся стран
— импортеров  интеллектуальной собственности.  ВОИС работает  над
формированием  и  усовершенствованием  международной  системы
охраны результатов творческой деятельности.  Всемирной организация
интеллектуальной  собственности  является  эффективной,  нужной  и
важной  для  дальнейшего  развития  международных  экономических
отношений в целом и для каждого отдельного государства, в частности.

Соглашение  по  ТРИПС  устанавливает  стандарты  защиты  прав
интеллектуальной  собственности  и  порядок  их  правоприменения.
Соглашение  предусматривает,  что  каждая  страна-член  ВТО  должна
выполнять  обязательства,  вытекающие  из  других  международных
соглашений по правам интеллектуальной собственности,  дополняя их
обязательствами  по  ТРИПС  и  гарантируя,  что  в  каждой  стране-
участнице  будут  применены  строгие  процедуры  принуждения  для
защиты прав интеллектуальной собственности.

Соглашение  по  ТРИПС  принадлежит  к  одному  из  трех
основополагающих  правовых  инструментов  ВТО.  Статья  VI
Соглашения об учреждении ВТО создает Совет по ТРИПС в качестве
органа Конференции министров ВТО. Совет должен заниматься всеми
вопросами действия Соглашения по ТРИПС.

Важное  новшество  Соглашения  по  ТРИПС  –  обязательство
создать  национальные  механизмы  по  охране  прав  интеллектуальной
собственности.  Национальный  режим  и  режим  наибольшего
благоприятствования позволяют исключить дискриминацию граждан и
юридических  лиц  из  разных  стран  в  рамках  ВТО,  тем  самым
способствуя  развитию  международной  торговли  и  международных
отношений.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ ПРО

ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
Біосфера Планети деградує, людство наближається до екологічної

катастрофи.  В  умовах  ринкової  економіки  по-хижацьки  викачуючи
надра  Землі,  власноручно  посилюючи  техногенний  прес  на  природу,
людство все більше й більше втягується в діяльність, яка призводить до
руйнації  навколишнього  середовища,  без  якого  життя  людини  стане
просто неможливим. 

Еколого-економічні  проблеми  діяльності  підприємств  можна
визначити як конфлікт між глобальним характером екологічної кризи, з
одного  боку,  і  недосконалістю  існуючих  механізмів  підтримки
екологічної безпеки підприємств -  з  іншого.  В реальних умовах мета
виробничо-господарської діяльності підприємства повинна відповідати
екологічним  вимогам  суспільства  та  Концепції  сталого  розвитку
України,  яка  розроблена  у  відповідності  з  рішеннями  Всесвітньої
конференції ООН з навколишнього природного середовища і розвитку
(Ріо-де-Жанейро,  1992  р.)  і  передбачає  інтеграцію  економічного
зростання та екологічного імперативу [1]

В цих умовах все  більше зростає роль організаційно-правового
регулювання  процесу  впливу  господарської  діяльності  на  екологічні
системи.  Обов'язковим  елементом  цього  механізму  є  включення
екологічних вимог в процедуру оцінки прийнятих рішень на початковій
стадії  господарської  діяльності,  здатної  вплинути  на  навколишнє
природне середовище.

Тому, з метою недопущення створення й введення в експлуатацію
засобів  виробництва,  небезпечних  для  екологічних  систем  і  здоров'я
людей чинним законодавством передбачені певні профілактичні заходи.
Основним з них слід вважати оцінку впливу на довкілля, проведену з
метою  перевірки  відповідності  господарської  та  іншої  діяльності
вимогам  екологічної  безпеки,  відповідності  проведених  заходів
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екологічним вимогам 
Відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

(2017  р.)  (далі  Закон)  оцінка  впливу на  довкілля  -  це  процедура,  що
передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля;

2) проведення громадського обговорення;
3) аналіз уповноваженим органом відповідно інформації, наданої

у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку
надає  суб’єкт  господарювання,  а  також  інформації,  отриманої  від
громадськості  під  час  громадського  обговорення,  під  час  здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4)  надання  уповноваженим  органом  мотивованого  висновку  з
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності. [2]

Суб’єктами  оцінки  впливу  на  довкілля  є  суб’єкти
господарювання,  органи  державної  влади,  органи  місцевого
самоврядування,  які  є  замовниками планованої діяльності  і  для цілей
цього  Закону  прирівнюються  до  суб’єктів  господарювання,
уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи,
інші  органи виконавчої  влади,  Верховна Рада  Автономної  Республіки
Крим,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  органи місцевого
самоврядування,  громадськість,  а  у  випадках,  визначених  статтею 14
цього Закону, - держава походження та зачеплена держава. [2]

Всі  перераховані  суб'єкти  оцінки  впливу  на  довкілля  можна
поділити на  три  категорії:  а)  суб'єкти,  зацікавлені  в  її  проведенні;  б)
суб'єкти,  що займаються її  організацією,  методичним забезпеченням і
безпосереднім проведенням; в) суб'єкти, які беруть участь в реалізації її
об'єктів. 

Під  об'єктом  оцінки  впливу  на  довкілля  слід  розуміти
пропоновану господарську та іншу діяльність. Всі об'єкти оцінки впливу
на довкілля в даному законі, поділяються на дві категорії. Обидві групи
мають  назву  “об’єкти,  які  можуть  мати  значний  вплив  на  довкілля”
(стаття 3 Закону) 
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Правовий  режим  оцінки  впливу  на  довкілля  -  це  не  тільки
сукупність  нормативно-правових  актів,  а  й  організаційна  єдність
процедури,  єдність  обов'язків  суб'єктів  по  її  проведенню,  вимог,  що
пред'являються до  об'єктів,  наслідків  невиконання державних вимог і
відповідальності правопорушників. 

Хочемо  акцентувати  увагу  на  певних  недоліках  Закону,  що,  на
нашу думку,  призводить  до  порушення  організаційної  єдності  оцінки
впливу на довкілля. 

Відповідно  до  статті  9  Закону  в  висновку  з  оцінки  впливу  на
довкілля  уповноважений  територіальний  орган,  а  у  випадках,
визначених  Законом,  -  уповноважений  центральний  орган  зазначає
порядок, строки та вимоги до здійснення післяпроєктного моніторингу.
Але Закон не передбачає випадки, коли саме такий моніторинг повинен
застосовуватись,  а  також  не  містить  критерії,  які  повинні  бути
застосовані при проведені моніторингу [2].

Крім того,  якщо під  час  провадження господарської  діяльності,
щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний
негативний  вплив  цієї  діяльності  на  життя  й  здоров’я  населення  чи
довкілля  та,  якщо  такий  вплив  не  був  оцінений  під  час  здійснення
оцінки  впливу  на  довкілля  та/або  істотно  змінює  результати  оцінки
впливу  цієї  діяльності  на  довкілля,  рішення  про  провадження  такої
планованої  діяльності  за  рішенням  суду  підлягає  скасуванню,  а
діяльність — припиненню (стаття 13 Закону). Правові норми Закону не
деталізують,  який  саме  вплив  буде  вважатись  “значним”,  тобто  не
визначаються критерії “негативного значного впливу”,  не вказано ким
він може бути виявлений та в яких документах зафіксований [2].

Висновок.  Аналіз  норм  правового  інституту  оцінки  впливу  на
довкілля,  правильна  оцінка  діяльності  по  здійсненню  останньої,
виявлення недоліків і  шляхів вдосконалення законодавства про оцінку
впливу на довкілля, розгляд практики його застосування - має величезну
соціальну значимість. Усунення недоліків в Законі України “Про оцінку
впливу на довкілля”, на які ми вказали в нашій роботі (вдосконалення
правових норм щодо висновку з оцінки впливу на довкілля; визначення
поняття  “негативний  значний  вплив”  та  фіксація  наслідків  цього
процесу)  надасть  можливість  вдосконалити  організаційну  єдність
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процедури  оцінки  впливу  на  довкілля  та  покращити  практику
правозастосування. 
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ВІДМОВА ВІД СПАДКУВАННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ

КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
Найчастіше спадкоємці або не оформляють відмову від спадщини

відповідно  до  прийнятої  в  законодавстві  процедури,  а  саме  шляхом
подання відповідної заяви за місцем відкриття спадщини нотаріусу, або
поспішають  прийняти  рішення  про  відмову  від  спадщини,  а  це,  на
відміну від прийняття спадщини процес незворотний. 

Українська правова система визначає спадкування як універсальне
правонаступництво.  Тобто,  спадщину  можна  або  прийняти  повністю,
або відмовитися від неї взагалі. Не допускається прийняття або відмова
від спадщини з умовою чи з застереженням. Прийняти або не прийняти
спадщину – це право, а не обов’язок спадкоємця. Тому, початок перебігу
строку  відмови  від  прийняття  спадщини  починається  з  часу,  коли
спадкоємець набуває свого суб’єктивного права на спадкування [1, c.3-
4]. 

Відмова  від  спадщини,  врегульована  статтями  1273-1275
Цивільного  кодексу  України.  Якщо  спадкоємець  виражає  бажання
відмовитися від спадщини, він зобов'язаний подати заяву про відмову
від спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини,
яким вважається місце останнього проживання спадкодавця або, якщо
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не можна встановити останнє місце проживання спадкодавця, -  місце
знаходження успадкованого майна або більшої його частини (ст.  1221
ЦК) [2, c. 853]. 

Правові  наслідки  відмови  від  прийняття  спадщини,  які
врегульовані  ст.  1275  ЦК  України  [3,  c.260]:  якщо  від  прийняття
спадщини  відмовився  один  із  спадкоємців  за  заповітом,  частка  у
спадщині,  яку  він  мав  право  прийняти,  переходить  до  інших
спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну (ч.1 ст. 1275
ЦК  України);  якщо  від  прийняття  спадщини  відмовився  один  із
спадкоємців  за  законом  з  тієї  черги,  яка  має  право  на  спадкування,
частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших
спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними порівну
(ч.2  ст.  1275  ЦК  України);  положення  цієї  статті  не  застосовуються,
якщо  спадкоємець  відмовився  від  прийняття  спадщини  на  користь
іншого  спадкоємця,  а  також  коли  заповідач  підпризначив  іншого
спадкоємця (ч. 3 ст. 1275 ЦК України); якщо на спадкоємця за заповітом,
який  відмовився  від  прийняття  спадщини,  було  покладено
заповідальний відказ,  обов'язок за  заповідальним відказом переходить
до  інших  спадкоємців  за  заповітом,  які  прийняли  спадщину,  і
розподіляється  між  ними  порівну  (ч.4  ст.  1275  ЦК України);  відмова
спадкоємця  за  заповітом  від  прийняття  спадщини  не  позбавляє  його
права на спадкування за законом (ч.5 ст.1275 ЦК України).

Не допускається відмова від спадщини на користь осіб, які не є
спадкоємцями. 

Однак  будучи  односторонньою  угодою,  відмова  від  спадщини
може бути визнана недійсною, якщо при її  здійсненні  були допущені
порушення  спеціальних  вимог  спадкового  законодавства,  а  також  з
загальних підстав, що тягне недійсність угод. Так, наприклад, відмова
від спадщини може бути визнана недійсною, якщо при подачі заяви про
відмову спадкоємець не віддавав звіт своїм діям, або діяв під впливом
загрози,  і  в  разі,  якщо  в  довіреності,  виданої  представнику,  не  було
спеціально обумовлено його право на відмову від спадщини і т.д [4, c.
67].

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення
їх  від  права  на  спадкування,  неприйняття  ними  спадщини,  а  також
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відмови від її  прийняття суд визнає спадщину відумерлою за  заявою
відповідного  органу  місцевого  самоврядування  за  місцем  відкриття
спадщини.  Спадщина,  визнана  судом  відумерлою,  переходить  у
власність територіальної громади, яка у разі подання вимог кредиторами
до спадкодавця зобов’язана задовольнити їх [5, с.76]. 

Зазначимо, що прийняти або не прийняти спадщину це право, а не
обов’язок спадкоємця. Цікавою є ситуація, при якій єдиний спадкоємець
за законом, на користь якого складено заповіт на все майно, де б воно не
перебувало і у чому б не полягало, бажає відмовитися від спадкування
за заповітом і прийняти те ж саме майно, яке було йому заповідано, за
законом. Чинний ЦКУ не дає відповіді на питання, чи в праві особа, яка
відмовилась  від  прийняття  спадщини  за  законом  на  прийняття
спадщини за заповітом.

Нами пропонується законодавчо закріпити неможливість відмови
від обтяжень, покладених заповітом на спадкоємців стосовно третіх осіб
(заповідальний відказ, покладання). В правозастосовчій практиці досить
часто постає таке питання, оскільки вважається, що якщо особа приймає
спадщину  за  однією  підставою,  то  вона  автоматично  приймає  і  за
другою, за умови, якщо не заявить про відмову від прийняття спадщини
за заповітом.

Висновки. Відмова від спадщини – це одностороння угода, заява
про  неприйняття  спадщини.  Треба  зазначити,  що  відмова  є
безповоротною, тобто особа,  яка відмовилась від спадщини припиняє
своє  право  на  прийняття  спадщини.  Відмова  від  спадщини
оформляється і подається нотаріусу відповідно до правил, встановлених
законом.  Відмовитися  від  спадщини  можна  на  користь  будь-якого
спадкоємця  як  за  заповітом,  так  і  за  законом  будь-якій  черзі,  крім
негідного  і  позбавленого  права  спадкування  спадкоємця,  шляхом
вказівки на це в тексті  заповіту.  На наш погляд, поруч з можливістю
відмови від прийняття спадщини за заповітом і подальшого спадкування
за законом, слід закріпити положення, за яким, особа вправі відмовитись
від  прийняття  спадщини  за  законом  і,  в  подальшому,  прийняти
спадщину за заповітом. 
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Національної академії СБ України, м. Київ
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ У

ФОРМІ НАДАННЯ ІНОЗЕМНІЙ ДЕРЖАВІ, ІНОЗЕМНІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЇХ ПРЕДСТАВНИКАМ ДОПОМОГИ В

ПРОВЕДЕННІ ПІДРИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТИ УКРАЇНИ
Злочини проти основ національної безпеки України є одними з

найбільш  небезпечних  діянь,  передбачених  чинним  КК  України.
Об’єктом  цих  злочинів  виступають  суспільні  відносини,  які
забезпечують  саме  існування  України  як  суверенної  держави.  В
умовах російської агресії проти України протидія вказаним злочинам
є  одним  з  важливих  напрямків  забезпечення  національної  безпеки
України. 

Результативність роботи у цій сфері значною мірою залежить
від  правильної  кваліфікації  злочинів  проти  основ  національної
безпеки  України  працівниками  правоохоронних  органів  та
спеціальних служб. Особливо це стосується тих державних органів,
які здійснюють відповідно до законодавства виявлення, припинення,
розкриття та досудове розслідування злочину, передбаченого ст. 111
КК України. 

У  КК  України  2001  року  відповідальність  за  державну  зраду
передбачена  ст.  111  Розділу  1  «Злочини  проти  основ  національної
безпеки України». Відповідно до ч. 1 ст. 111 КК України державна зрада
–  це  діяння,  умисно  вчинене  громадянином  України  на  шкоду
суверенітетові,  територіальній  цілісності  та  недоторканності,
обороноздатності,  державній,  економічній  чи  інформаційній  безпеці
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України: перехід на бік  ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній
організації  або  їх  представникам  допомоги  в  проведенні  підривної
діяльності проти України.

Умовою правильної кваліфікації державної зради у третій формі є
обов’язкове встановлення  іноземної держави, іноземної організації або
їх  представників,  на  користь  яких  здійснюється  допомога.  Слід
зазначити, що і теорія кримінального права і судова практика практично
не мають розбіжностей у розумінні адресатів, яким громадянин України
надає допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. 

Наприклад,  автори  підручника  з  Особливої  частини
кримінального  права  вважають,  що:  Іноземна  держава  -  це  будь-яка
держава, крім України, незалежно від того, чи визнана вона Україною як
суверенна  і  чи  має  Україна  з  нею  дипломатичні  відносини.  Під
іноземною  організацією  слід  розуміти  державну  чи  недержавну
установу,  підприємство,  об’єднання  іншої  країни,  у  т.ч.  політичну
партію,  релігійну  організацію,  а  також  міждержавну  чи  міжнародну
організацію, у т.ч. неофіційну, нелегітимну чи злочинну, крім офіційної
міжнародної організації, членом якої є Україна. Іноземною організацією
є також військова, політична, фінансова чи інша розвідка. Представник
іноземної  держави  або  іноземної  організації  –  це  особа,  яка
уповноважена  виражати  інтереси  тієї  чи  іншої  іноземної  держави
(іноземної  організації)  та  діє  від  її  імені  або  представляє  її  за
спеціальним повноваженням,  у  т.ч.  таємним (неофіційним)  [1;  с.  33].
Подібне тлумачення вказаних термінів наводиться і в судових рішеннях.

Питання,  які  виникають  в  теорії  та,  відповідно,  на  практиці
стосуються того чи потрібно і у яких випадках кваліфікувати дії особи
як  надання  допомоги  у  проведенні  підривної  діяльності  саме
конкретним адресатам.

Наприклад,  С.Г.  Киренко вважає що у ч.  1  ст.  111  КК України
державна зрада визначена некоректно. На його думку «іноземні держави
та  організації  завжди  діють  через  своїх  представників  і  особа,  при
вчиненні державної зради, контактує саме з ними, а не з державою чи
організацією в цілому (що, в принципі, неможливо), тому більш вдалим
може бути наступне формулювання: «надання представникам іноземної
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держави  або  іноземної  організації  допомоги  у  проведенні  підривної
діяльності проти України» [2, с. 78].

Проте суди при ухваленні вироків за вчинення державної зради як
правило прагнуть конкретизувати адресата, якому громадянин України
надає допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Так, у
обвинувальних вироках Святошинського районного суду м. Києва щодо
судді  Севастопольського  апеляційного  господарського  суду,  судді
Апеляційного  суду  АР Крим  та  судді  Ялтинського  міського  суду  АР
Крим  було  зазначено,  що  дані  особи  забезпечили  становлення  та
зміцнення  окупаційної  влади  РФ  шляхом  безпосередньої  участі  в
утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів
судової влади РФ на окупованій території України, виконання функцій
представника  окупаційної  судової  влади  РФ  з  метою  недопущення
контролю української влади на території АР Крим, надавши тим самим
допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду
суверенітетові та територіальній цілісності України. При цьому колегія
суддів  Святошинського  районного  суду  м.  Києва  виключила  з
обвинувачення зазначених осіб посилання на нібито їх причетність до
надання  допомоги  окремим  представникам  іноземної  держави  (РФ),
оскільки  таких  конкретних  фактів  не  встановлено,  протиправна
діяльність вказаних осіб, яка спрямована на вчинення державної зради,
охоплюється  наданням з  їх  боку  допомоги  іноземній  держави  (РФ)  в
цілому [3; 4; 5].

Співпрацю громадянина України з іноземними спецслужбами та
виконання їх завдань на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності
та  недоторканності,  обороноздатності,  державній,  економічній  чи
інформаційній безпеці України суди кваліфікують як надання допомоги
в  проведенні  підривної  діяльності  проти  України представникам
іноземної організації  [6; 7],  іноземній організації  та її  представникам
[8], представнику спецслужби іноземної держави [9].

Висновки. Аналіз  проблемних  питань  кваліфікації  державної
зради у формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх
представникам  допомоги  в  проведенні  підривної  діяльності  проти
України дозволяє стверджувати, що в кожному конкретному слід чітко
встановлювати адресатів,  яким громадянин України надає допомогу у
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проведенні  підривної  діяльності  проти  України.  Судова  практика
свідчить,  що  співпраця  громадянина  України  з  іноземними
спецслужбами  та  виконання  їх  завдань  на  шкоду  суверенітетові,
територіальній  цілісності  та  недоторканності,  обороноздатності,
державній, економічній чи інформаційній безпеці України суди зазвичай
кваліфікують як надання допомоги в проведенні  підривної діяльності
проти України іноземній організації або її представникам.
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ЧУО «БИП-Университет права и социально-информационных
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г. Могилев, Республика Беларусь
ПРАВА СУБЪЕКТОВ СМЕЖНЫХ ПРАВ ПО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Смежные права неразрывно связаны с авторскими правами, так

как могут быть реализованы только при условии наличия произведения,
которое  можно  исполнить,  записать  на  фонограмму,  включить  в
передачу  эфирного  и  кабельного  вещания.  Основное  содержание
смежных прав заключается в том, что использование третьими лицами
фонограмм,  радио  и  телепрограмм,  а  также  творческих  результатов
исполнителей  требует  согласия  либо  артиста,  осуществляющего
исполнение, либо организаций, сделавших звукозапись [1, с.180]. 

Согласно ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве
и  смежных  правах»  (далее  –  Закон)  исполнителю  в  отношении  его
исполнения принадлежат личные неимущественные права и независимо
от исключительного права на исполнение и сохраняются за ним в случае
перехода  исключительного  права  к  другому  лицу.  Личные
неимущественные права исполнителя неотчуждаемы и непередаваемы.
Данные положения схожи с положениями авторского права в отношении
личных  неимущественных  прав  авторов.  Указанные  права  являются
неотчуждаемыми,  охраняются  бессрочно  и  любые  соглашения,
направленные на отказ от личных неимущественных прав исполнителя,
признаются ничтожными.

Помимо  личных  неимущественных  прав  исполнителю
принадлежит  исключительное  право  на  исполнение,  под  которым
понимается  возможность  использовать  исполнение  по  своему
усмотрению  в  любой  форме  и  любым  способом,  а  так  же  право
разрешать или запрещать другим лицам использовать исполнение.

Кроме того, согласно п.6 ст.25 Закона исполнитель имеет право на
получение  вознаграждения  за  каждый  способ  использования
исполнения  третьими  лицами,  за  исключением  случаев  свободного
использования объектов смежных прав, предусмотренных законом или
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договором.
Хотя  деятельность  по  изготовлению  звукозаписей  носит

технический  характер,  производители  фонограмм  наделены  особыми
правами,  призванными  ограждать  их  имущественные  интересы  от
незаконного  воспроизведения  и  распространения  фонограмм  иными
лицами.  Охране  подлежат  любые  фонограммы,  независимо  от
материальной формы, качества записи, а также того, зафиксировано ли
на  фонограмме  охраняемое  законом  исполнение  творческого
произведения или сделана запись различных звуковых эффектов, голоса
животных, пения птиц и т. п. [3, с.103]. 

Поскольку изготовление фонограммы является технической, а не
творческой  деятельностью,  за  ее  производителем  признаются  лишь
имущественные права. В соответствии со ст. 28 Закона производитель
фонограммы  вправе  воспроизводить  фонограмму;  переделывать  или
любым иным способом ее перерабатывать; распространять экземпляры
фонограммы, т. е. продавать, сдавать их в прокат; передавать в эфир или
по  кабелю;  импортировать  экземпляры  фонограммы  в  целях
распространения,  включая  экземпляры,  изготовленные  с  разрешения
производителя  этой  фонограммы,  т.е.  использовать  фонограмму  по
своему  усмотрению  в  любой  форме  и  любым  способом,  а  так  же
разрешать или запрещать другим лицам использовать фонограмму [3,
с.349].

Указанная формулировка, а также некоторые другие нормы Закона
свидетельствуют том, что круг прав, признаваемых за производителями
фонограмм, не носит исчерпывающего характера. Те конкретные права,
которые  перечислены  в  п.  2  ст.  28  Закона,  являются  лишь  наиболее
важными. 

Как  и  производители  фонограмм,  организации  эфирного  и
кабельного  вещания  не  создают  творческих  произведений,  а  лишь
осуществляют  их  использование  посредством  передачи  в  эфир  или
сообщения  для  всеобщего  сведения  по  кабелю.  Однако  их
имущественные интересы точно так же, как и интересы производителей
фонограмм, нуждаются в особой охране.

За организациями эфирного и кабельного вещания закрепляются в
отношении их передач исключительные права использовать передачи в
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любой форме и давать разрешение на их использование, включая право
на  получение  вознаграждения  за  предоставление  такого  разрешения.
Эти права распространяются на любые передачи, как созданные самой
организацией, так и созданные по ее заказу за счет ее средств другой
организацией.

Круг  конкретных  правомочий,  которыми  обладают  носители
смежных прав,  несколько  уже  того  круга  прав,  которые  принадлежат
авторам  произведений.  При  этом  исполнители  произведений,  чья
деятельность  носит  творческий  характер,  имеют  как  личные
неимущественные, так и имущественные права. Права производителей
фонограмм,  организаций  эфирного  и  кабельного  вешания,  чей  вклад
является техническим, охватывают собой лишь имущественную сферу.
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НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО
ЧАСУ В ЗАКОНОПРОЄКТАХ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ТА В ДІЮЧОМУ КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ
Про необхідність прийняття нового Трудового кодексу писалось й

говорилось дуже багато: трудові відносини в нашій країні на сьогодні
регулюються  ще  радянським  кодексом  від  1971  року,  до  якого,
щоправда, було внесено досить багато змін.
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За  часи  незалежності  України  суспільству  були  представлені
декілька  законопроєктів  Трудового  кодексу,  автори  яких  намагались
внести  позитивний  внесок  у  справу  вирішення  завдання  модернізації
економіки,  розвитку  виробництва,  створення  нових  робочих  місць  та
реалізації трудових прав працівників. 

Серед законопроєктів,  які  були надані Верховні Раді Україні  на
розгляд можна виокремити:

-  Проєкт  Трудового  кодексу  (реєстраційний  номер  №  2902 від
27.08.2013  р.),  поданий  народними  депутатами  О.М.  Стояном,  Я.М.
Сухим.[1]. 

- Проєкт Трудового кодексу України (реєстраційний номер № 1658
від  27.12.2014),  поданий  народним  депутатом  М.М.  Папієвим.
Доопрацьований варіант за авторством В.Б. Гройсмана, Л.Л. Денісової,
М.М. Папієва, С.І. Кубіва. Єдиний законопроєкт, який пройшов перше
читання у Верховній Раді України [2]. 

- Проєкт Закону України “Про працю” (реєстраційний номер №
2708 від 28.12.2019 р.) поданий Кабінетом Міністрів України. Єдиний
законопроєкт поданий Урядом країни [3]. 

- Проєкт Трудового кодексу України (реєстраційний номер № 2410
від  08.11.2019  р.),  поданий  народними  депутатами  України  Н.Ю.
Королевською, С.М. Ларіним, В.П. Борт, О.С. Качним, Ю.В. Солод, В.Ф.
Кальцевим [4]. 

-  Проєкт  Трудового  кодексу  України  (реєстраційний  номер  №
2410-1 від 08.11.2019 р.), поданий народними депутатами України Ю.В.
Тимошенко,  В.Є.  Івченком,  С.В.  Шаховим,  М.М.  Цимбалюком,  М.В.
Бабенко.[5]. 

Останні  два  Проєкти  за  змістом  дуже  нагадують  законопроект
№1658 доопрацьований.

Однаковість певних інститутів та правових норм законопроєктів
свідчить про те, що думки їх авторів в багатьох випадках співпадають:
від  скликання  до  скликання  народні  депутати  запозичують  норми  з
попередніх проєктів кодексу, змінюючи певні слова, фрази та авторство,
але  не  змінюючи  найголовніше  -  принципи  правового  регулювання
трудових правовідносин.  Тоді  постає  питання якості  альтернативності
законопрєктів.
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Проведемо  правовий  аналіз  норм  вищезгаданих  законопроєктів
щодо  тривалості  робочого  часу  і  зробимо  висновок  про  відсутність
ознак альтернативності.

Новелою законопроєктів є введення поняття робочого часу.
Проєкт  №  2902,  стаття  130:  “Робочий  час,  протягом  якого

працівник  повинен  виконувати  обов'язки  за  трудовим  договором.
Відповідно  до  трудового  законодавства  до  робочого  часу  можуть
включатись інші періоди часу” [1]. 

Проєкт № 1658, стаття 129 визначає: “Робочий час – час, протягом
якого  працівник  відповідно  до  правил  внутрішнього  трудового
розпорядку  й  умов  трудового  договору  повинен  виконувати  трудові
обов’язки.  Відповідно  до  трудового  законодавства  до  робочого  часу
можуть включатися інші періоди часу” [2]. 

Проєкт № 2708, стаття 48: “Робочий час — це час, протягом якого
працівник відповідно до умов трудового договору повинен виконувати
трудові  обов’язки.  Трудовим  договором  можуть  визначатися  окремі
періоди, що включаються до складу робочого часу” [3]. 

Проєкти № 2410 (стаття 132) та № 2410-1 (стаття 131): “Робочий
час  –  це  час,  протягом  якого  працівник  відповідно  до  правил
внутрішнього трудового розпорядку й умов трудового договору повинен
виконувати трудові обов’язки. Відповідно до трудового законодавства до
робочого часу можуть включатися інші періоди часу” [4; 5]. 

Як бачимо, формулювання правових норм схожі за своїм змістом:
всі  законопроєкти  надають  майже  однакову  дефініцію  визначення
“робочий  час”  та  закріплюють  норму  щодо  включення  в  це  поняття
інших періодів, які не пов'язані з виконанням трудових обов'язків (час
підготовки до роботи, прибирання робочого місця, обігрівання та інш.).

Крім того, до складу робочого часу включено час, протягом якого
працівник  перебуває  поза  місцем  виконання  трудових  обов’язків  у
режимі готовності стати до виконання трудових обов’язків, щоправда,
такі періоди мають визначатися колективним чи трудовим договором.

До  речі,  в  Главі  IV “Робочий  час”  Кодексу  законів  про  працю
(КЗпП) взагалі не надано визначення поняття “робочого часу”, його ми
можемо знайти тільки на сторінках коментованих кодексів, навчальної
літератури [6]. 
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Порівняємо  також  норми  законопроєктів  щодо  нормального
робочого часу.

Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про
працю  України  нормальна  тривалість  робочого  часу  працівників  не
може перевищувати 40 годин на тиждень [6]. 

Проєкти, в свою чергу, також закріпляють 40 годин на тиждень:
Проєкт № 2902, стаття 131; Проєкт № 1658, стаття 130; Проєкт № 2708,
стаття 48, Проєкти № 2410 (стаття 133) та № 2410-1 (стаття 132) [1; 2; 3;
4; 5]. 

Отже,  ми  бачимо,  що  нормальна  тривалість  робочого  часу
однакова  в  законопроєктах  та  не  змінено  в  порівнянні  з  діючим
кодексом.

Законопроєкти  зберегли  також  класифікацію — поділ  робочого
часу на види: 1) нормальної тривалості; 2) скорочений; 3) неповний.

Скорочений  робочий  час  встановлюється  законодавством  і  не
тягне  зменшення  розміру  оплати  праці,  неповний  робочий  час
встановлюється за згодою сторін і тягне за собою зменшення розміру
оплати праці. 

В законопроєктах, як і в діючому кодексі збережено правові норми
щодо нічного  робочого часу.  Це час  з  22 години вечора  до  6  години
ранку. Проєкт № 2410-1 також вводить нове поняття “вечірній час”- це
час з вісімнадцятої до двадцять другої години (стаття 136).

Також хочеться висловити побажання авторам законопроєктів №
2410 та № 2410-1 розмістити статтю про заборону залучення до роботи
в нічний час поряд зі статтею про визначення поняття нічного часу. В
Проєкті № 2708 вдало поєднано ці дві категорії в одній статті 50 “Робота
в нічній час”. 

Більш чітко також прописано норми в законопроєктах відносно
п'ятиденного  й  шестиденного  робочого  тижня:  “Для  працівників
встановлюється,  як  правило,  п’ятиденний  робочий  тиждень  з  двома
вихідними  днями.  При  п’ятиденному  робочому  тижні  тривалість
щоденної роботи (зміни), як правило, повинна бути однаковою” (Проєкт
№ 2902, стаття 139; Проєкт № 1658, стаття 136; Проєкти № 2410 (стаття
139) та № 2410-1 (стаття 138). Проєкт № 2708 не містить норми щодо
п'ятиденного й шестиденного робочого тижня [1; 2; 3; 4; 5].
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Зазначимо, що правильно, на наш погляд, сформульовано норму
законопроєктів  про  те,  що  тривалість  щоденної  роботи  при
п'ятиденному робочому тижні, як правило, повинна бути однаковою. В
діючому  кодексі  тривалість  щоденної  роботи  при  п'ятиденному
робочому  тижні визначається  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку або графіком змінності  (стаття 52).  Отже, Проєкти режим
щоденної  роботи  протягом  тижня  “ділять”  пропорційно,  а  Кодекс
пропонує визначати в актах роботодавця. 

Щодо  процедури  введення  на  підприємстві  п'ятиденного  або
шестиденного  робочого  тижня  також  є  зміни.  В  КЗпП  такий  режим
встановлюється роботодавцем разом з  профспілковою організацією за
погодженням з Радою місцевих депутатів (стаття 52), а в законопроєктах
встановлюється  нормативним  актом  роботодавця,  прийнятим  за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим  представником).  За  відсутності  первинної
профспілкової  організації  (профспілкового  представника)  п’ятиденний
чи  шестиденний  робочий  тиждень  встановлюється  роботодавцем
самостійно [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Отже,  в  нашому  дослідженні  ми  провели  аналіз  правового
регулювання тривалості робочого часу в законопроєктах, які порівняли
між  собою  та  з  діючим Кодексом  законів  про  працю України.  Деякі
правові норми залишилися незмінними, а саме: 1) нормальна тривалість
робочого  часу  працівників  не  перевищує  40  годин  на  тиждень;  2)
збережено  поділ  на  види  робочого  часу  (нормальної  тривалості,
скорочений,  неповний);  3)  збережено поділ режиму робочого часу  на
п'ятиденний  та  шестиденний  робочий  тиждень;  4)  збережено  норму
щодо  встановлення  режиму  нічного  часу;  5)  збережено  норму  щодо
заборони працювати в нічній час певним категоріям працівників. 

В  законопроєктах  внесено  такі  зміни:  1)  визначено  дефініцію
поняття  “робочий  час”;  2)  перевагу  надано  п'ятиденному  робочому
тижню з пропорційним поділом щоденної  роботи протягом тижня;  3)
визначено введення шестиденного робочого тижня тільки в юридичній
особі,  без  погодження  з  Радою  місцевих  депутатів  і  трудовим
колективом,  якщо  такий  трудовий  колектив  не  об'єднався  в
профспілкову організацію.
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 Були  сформульовані  певні  пропозиції  щодо  вдосконалення
законопроєктів в частині регулювання тривалості робочого часу, а саме:
авторам  законопроєктів  №  2410  та  №  2410-1  розмістити  статтю  про
заборону  залучення  до  роботи  в  нічний  час  поряд  зі  статтею  про
визначення поняття нічного часу. 

Висновок.  Відсутність  суперечливих  питань  у  правовому
регулюванні  тривалості  робочого  часу  в  законопроєктах  Трудового
кодексу  України  дає  нам  підставу  стверджувати  про  низку  якість  їх
альтернативності,  що  може  бути  також  доказано  при  аналізі  інших
правових норм, інститутів. 

Вважаємо,  що  нинішній  Верховній  Раді  України  необхідно
нарешті  прийняти  новий  Трудовий  кодекс,  враховуючи  всі  позитивні
надбання попередніх скликань.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ФІКСУЮТЬ
ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ

ПРАВОПОРУШЕННЯ
Положення Конституції України проголошують людину, її життя і

здоров’я,  честь  і  гідність  недоторканність  і  безпеку  найвищою
соціальною цінністю, а також гарантують право кожного на звернення
до  суду  для  захисту  своїх  конституційних  прав  і  свобод.  Адже  саме
права  і  свободи  людини,  гарантії  їх  захисту  визначають  зміст  і
спрямованість  діяльності  держави,  а  їх  утвердження і  забезпечення  є
головним  її  обов’язком  у  тому  числі  провадження  у  справах  про
адміністративні правопорушення [1]. 

Процесуальні  документи,  що  фіксують  фактичні  обставини  в
справах  про  адміністративні  правопорушення  є  одним  із  головних
чинників  гарантій  прав  і  свобод  людини  і  громадянина.  Зокрема,
належним  чином  оформлені  та  заповненні  процесуальні  документи
встановленого зразка різного призначення є запорукою правильного та
належного  застосування  норм  адміністративного  законодавства  при
притягненні  правопорушника  до  відповідальності.  Однак  виконання
цього  обов’язку,  як  свідчить  зміст  чинного  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), потребує від суб’єктів
законодавчої ініціативи значного оновлення, а особливо тих норм, що
визначають сукупність процесуальних прав особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності, у провадженнях про адміністративні
правопорушення [2]. 

Отже,  далі  спробуємо  провести  аналіз  та  систематизацію
процесуальних документів, що фіксують фактичні обставини в справах
про адміністративні  правопорушення та визначити окремі  напрями їх
вдосконалення шляхом законодавчого закріплення в КУпАП принципу
юридичної  рівності  всіх  громадян  під  час  здійснення  провадження  у
справах про адміністративні правопорушення. Звертаючись до діючого
законодавства при оформленні процесуальних документів у справах про
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адміністративні правопорушення можна виділити основні нормативно-
правові акти, які регламентують дані дії, а саме: 1) КУпАП; 2)Інструкції
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, які є у
кожного органу (посадової особи), які уповноважені розглядати справи
про адміністративні правопорушення [2; 3, с. 104]. 

Дані  процесуальні  документи  мають  бути  складенні  належним
чином,  мати  чітку  та  логічну  послідовність,  кожна  його  наступна
частина  повинна  бути  продовженням  попередньої  і  закономірно
випливати  з  неї.  Відповідно,  кожен  процесуальний  документ  під  час
здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення
має  бути  законним,  обґрунтованим,  умотивованим  та  повинен
відповідати процесуальній формі. Водночас, законодавець фактично ці
питання не регламентує, а вказує тільки, що матеріали справи повинні
бути  правильно  та  грамотно  складені,  а  вже  відкритим  залишається
питанням  їх  належної  систематизації,  правильного  розміщення  їх  у
справі та оформлення справи загалом. 

Серед  основних  процесуальних  документів,  що  фіксують
фактичні обставини в справах про адміністративні правопорушення є: 1)
заява  громадян  про  вчинення  адміністративного  правопорушення;  2)
пояснення особи, яку притягують до адміністративної відповідальності;
3) пояснення свідка; 4) протокол про адміністративне правопорушення;
5) скарги та клопотання учасників процесу; 6) висновок експерта; 7) акт
обстеження ділянки вулично-шляхової мережі; 8) схема місця дорожньо-
транспортної  пригоди  (ДТП).  Дані  процесуальні  документи  мають
обов’язковий характер та формальну складову [2; 3, с. 104-115]. 

Аналізуючи  практику  застосування  даних  процесуальних
документів, слід зазначити деякі прогалини, які в подальшому можуть
впливати  на  провадження  в  справах  про  адміністративні
правопорушення.  Наприклад,  заява  громадян  про  вчинення
адміністративного правопорушення все-таки повинна  бути оформлена
лише у письмовій формі  та  до  неї  повинні  бути прикріпленні  докази
відповідного правопорушення. Якщо ці зміни будуть впровадженні, то
це  набагато  спростить  та  пришвидшить  розгляд  справ  про
адміністративні правопорушення, відповідними органами (посадовими
особами). 
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Також  варто  відмітити  важливість  обов’язкового  роз’яснення
органами  (посадовими  особами),  особі  яку  притягують  до
адміністративної відповідальності, про право надавати пояснення щодо
суті вчиненого правопорушення, пояснення та зауваження щодо змісту
протоколу.  Даний  процесуальний  документ  є  доволі  важливою
складовою частиною протоколу про адміністративне правопорушення.
Правильність,  з  зазначенням  суті  вчиненого  адміністративного
правопорушення, вказавши мету, мотив, що стало причиною вчинення
проступку  та  чи  усвідомлює  правопорушник  їх  протиправність  та
наслідки  можуть  значно  вплинути  на  результат  розгляду
адміністративного  правопорушення.  Що  стосується  протоколу  про
адміністративне правопорушення, то органам (посадовим особам) слід
звертати  увагу  на  те,  щоб  цей  процесуальний  документ  повинен
відповідним  чином  бути  оформлений,  що  в  подальшому  значно
спростить  та  покращить  розгляд  справи  про  адміністративне
правопорушення. 

Скарги  та  клопотання  учасників  процесу,  займає головне місце
серед  процесуальних  документів  що  фіксують  фактичні  обставини  в
справах про адміністративні правопорушення. Складання громадянами
цих процесуальних документів ставить, за мету поновлення та захист
закріплених Конституцією України та чинним законодавством їх прав,
свобод  та  законних  інтересів,  порушених  рішеннями,  діями
(бездіяльністю) посадових осіб.  Серед основних нормативно-правових
актів, які регулюють право громадян на звернення до органів державної
влади  (посадових  осіб)  для  пояснення,  клопотання,  оскарження  чи
поновлення їх права є:  ст.  40 Конституції  України, ст.  268 КУпАП та
Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. №393/96-
ВР. [2; 4].

На наш погляд, механізм реалізації вказаних вище процесуальних
документів  вимагає  приведення  до  більшої  відповідності  норм
Конституції  України  та  вимогам  загальноєвропейських  принципів.  А
саме виникає необхідність удосконалення змісту норм чинного КУпАП
та  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  в  частинах:  1)  строку
оскарження рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскарженні в
адміністративному провадженні; 2) розгляд уповноваженими органами
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(посадовими  особами)  скарг  про  застосування  заходів  забезпечення
провадження  (адміністративного  затримання,  особистого  огляду,
вилучення речей і документів тощо).Висновок експерта, акт обстеження
вулично-шляхової  мережі  та  схема  місця  дорожньо-транспортної
пригоди – це процесуальні документи в адміністративному процесі, які
відображають  результат  розумової  діяльності,  що  ґрунтуються  на
отриманих  під  час  дослідження  даних  та  фіксують  всі  об’єкти  та
обставини,  що  стосуються  події  та  можуть  мати  значення  для
об’єктивного визначення. 

Висновки.  Визначивши  окремі  норми,  які  регулюють  право
громадян на звернення до органів державної влади (посадових осіб) для
оскарження  чи  поновлення  їх  права,  свідчить  що  вітчизняний
законодавець,  зважаючи на  європейський вибір  громадян,  має  внести
зміни  та  доповнення  до  ст.  268  КУпАП  та  Закону  України  «Про
звернення громадян». Запропоновані зміни значно більше захищатимуть
права  осіб,  які  притягуються  до  адміністративної  відповідальності  та
сприятимуть  поглибленню  реалізації  принципу  законності  у
провадженні в справах про адміністративні правопорушення.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ
Процес становлення і розвитку підприємництва неможливий без

відповідного  організаційно-правового  забезпечення.  Так,  зокрема,
державна  підтримка  підприємництва  здійснюється  спеціально
уповноваженими  органами,  міністерствами,  іншими  центральними
органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування  та
місцевими державними адміністраціями.

Правове  регулювання  системи  відносин  підприємництва  —
актуальна  проблема  сучасного  і  майбутнього  соціально-економічного
життя  країни.  Аналіз  практики  підприємницької  діяльності  в  Україні
свідчить  про  необхідність  самостійного  правового  забезпечення
(врегулювання) підприємництва та визначення його правового статусу в
системі підприємництва.

Сьогодні  правове  регулювання  підприємництва  здійснюється
численними  нормативно-правовими  актами  як  загального,  так  і
спеціального характеру. Однак уповільнення темпів зростання кількості
суб'єктів підприємництва, зменшення кількості зайнятих на них певною
мірою свідчить про недостатність і недосконалість нормативно-правової
бази  розвитку  підприємництва,  яка  має  бути  першоосновою,
фундаментом (базою — у повному розумінні цього слова) формування
та розвитку суб'єктів підприємництва [1].

Аналіз  нормативно-правової  системи  регулювання  вітчизняного
підприємництва свідчить, що сучасна законодавча база є неадекватним
відгуком  на  нові  умови  реформування  української  економіки,  вона
значною мірою гальмує розвиток уже функціонуючого підприємництва.
Разом  з  тим,  прийняті  останніми  роками  нормативно-правові  акти,
спрямовані  на  розвиток  підприємництва,  відіграли  певну  позитивну
роль  у  становленні  підприємництва.  Так,  починаючи  з  1988  року,
нормативно-правову  базу  розвитку  підприємництва  послідовно
формували  закони  «Про  кооперацію  в  СРСР»,  «Про  індивідуальну
трудову діяльність», потім Закони України «Про підприємництво» (1991
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р.), «Про власність» (1991 р.), «Про підприємства в Україні» (1991 р.),
«Про господарські товариства» (1991 р.), «Про селянське (фермерське)
господарство» (1991 р.), «Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної  конкуренції  у  підприємницькій  діяльності»  (1992  р.)
тощо [1].

Зараз  підприємницька  діяльність  регулюється  Господарським
кодексом України та безліччю нормативно-правових актів (законами та
підзаконними актами)

Слід  підкреслити,  що  формування  та  реалізація  державної
політики  підтримки  підприємництва  в  Україні  -  це  комплексне,
широкопланове  завдання.  З  метою  вдосконалення  правової  бази
розвитку підприємництва тільки останнім часом було прийнято низку
законодавчих  та  нормативних  актів.  Так,  для  впорядкування  системи
реєстрації суб'єктів підприємництва, спрощення цієї процедури в 2003
році  прийнято  Закон  України  “Про  державну  реєстрацію  юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, який який
вдосконалив  відносини,  що  виникають  у  сфері  державної  реєстрації
юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом),
громадських  формувань,  що  не  мають  статусу  юридичної  особи,  та
фізичних осіб - підприємців.  

У  ринковій  економіці  функції  держави  та  підприємницької
діяльності розмежовані. У сфері державного регулювання перебувають
загальні  умови  відтворення,  економічне  середовище  діяльності
підприємств, але аж ніяк не сама ця діяльність. Новітня світова історія
не знає жодного прикладу високорозвинутої  економіки без ринку, без
підприємництва. Разом із тим немає і не може бути ефективної ринкової
економіки  без  активної  регулюючої  ролі  держави.  Головне  завдання
держави  –  всебічне  стимулювання  активності  у  сфері  виробництва,
створення сприятливих умов для підприємництва, а також забезпечення
зайнятості  населення,  соціальна  опіка  найбільш  вразливих  верств
суспільства,  тобто забезпечити своїм громадянам гідний рівень життя
[1].  Тому  роль  держави  в  економічному  житті  суспільства  сьогодні
значно посилюється. Це виявляється у розробленні системи нормативно-
правових  актів,  спрямованих  на  регулювання  ринку,  підприємницької
діяльності,  митних  правил,  банківської  діяльності,  цін  і  заробітної



129

плати, соціального захисту населення. 
Важливу  роль  в  адміністративно-правовому  регулюванні

підприємницької  діяльності  відіграють  такі  засоби  регулювання,  як:
державна  реєстрація,  державне  замовлення,  стандартизація  та
сертифікація  ліцензування,  квотування  та  ін.  Важливу  роль  в
адміністративно-правовому  регулюванні  підприємництва  відіграє
ліцензування  підприємницької  діяльності.  У  Законі  України  «Про
ліцензування видів господарської діяльності» (2015 р.) відзначено, що
ліцензування  –  засіб  державного  регулювання  провадження  видів
господарської  діяльності,  спрямований  на  забезпечення  безпеки  та
захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав
та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та
охорони навколишнього природного середовища [2, ст. 1]. 

Підприємницька  діяльність  може  регулюватись  нормативно-
правовими актами шляхом певних обмежень, а саме шляхом здійснення
квотування  підприємницької  діяльності  на  підставі  ст.  14
Господарського кодексу України та інших актів законодавства, зокрема
Закону  України  «Про  зовнішньоекономічну  діяльність»  від  16  квітня
1991 року. Під квотуванням розуміється встановлення граничних обсягів
(квот) виробництва чи обігу певних товарів і послуг [3]. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність»  в  Україні  може  запроваджуватися  режим  квотування
експорту та імпорту. Квотування експорту та імпорту запроваджуються
Україною  самостійно  в  особі  її  державних  органів  у  випадках,
передбачених  законом  [4].  Таким  чином,  адміністративно-правове
регулювання  підприємницької  діяльності  опосередковується  чотирма
основними напрямами, яким відповідають відповідні правові блоки [5,
с. 128]. Перший блок регулює легалізацію діяльності підприємців, які
відкривають  власний  бізнес,  та  управління  відокремленим  майном,
організацію роботи (у разі, якщо вони мають працівників). Другий блок
регулює  так  звані  «вертикальні»  відносин  між  суб’єктами
підприємницької діяльності з одного боку, органами публічної влади – з
іншого [5, с. 128]. Третій блок опосередковує відносини «по діагоналі»
між підприємцем з банками та іншими кредитними установами щодо
залучення  додаткових  коштів.  Четвертий  блок  регулює  відносини
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підприємців  з  іншими  учасниками  господарських  відносин,  тобто
«горизонтальні»  відносини  зі  своїми  партнерами  по  економічній
діяльності,  зокрема  постачальниками,  клієнтами,  споживачами,
перевізниками тощо [5, с. 129]. 

Висновок.  Отже,  правове  регулювання  підприємницької
діяльності  має  велике  значення  для  держави.  Підприємництво,  як  і
ринкова економіка, не має природженого імунітету проти монополізму,
інфляції  та  спадів  ділової  активності.  Якщо  держава  залишається
байдужою,  ці  процеси  починають  прогресувати,  завдаючи  чималих
економічних  і  соціальних  збитків.  Підприємництво  також  не  може
самостійно вирішувати складні регіональні проблеми, що виникають під
впливом історичних, національних, демографічних та інших неринкових
факторів. Для їх вирішення потрібне втручання держави, її відповідна
регіональна  політика.  Таким  чином,  без  втручання  держави,  без
державного  регулювання  підприємництво  ніколи  не  зможе  зробити
виробництво економічно безпечним, гарантувати реалізацію соціально-
економічних  прав  людини,  вирівняти  структурні  та  регіональні
диспропорції та інше. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ОДИНОКИХ БАТЬКІВ
Особливу увагу приділено інтересам чоловіка й жінки  в статті 24

Конституції України. Але декларація рівних прав чоловіків і жінок в ній
ще не є гарантом реальної рівноправності [1]. 

Щоденна практика показує, що гендерний паритет, проголошений
Основним законом України, в реальному житті часто порушується, хоча
переважно в прихованому вигляді.

 Якщо до  цього  часу  була  актуальною проблема  дискримінації
жінок, то зараз виникає безліч проблем в сфері захисту прав чоловіків,
зокрема,  проблема  закріплення  правого  і  соціального  статусу  в
українському законодавстві такої категорії, як «батько - одинак», в тому
числі й в трудовому праві. 

Пленум ВСУ визначив поняття одинокої матері в Постанові «Про
практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.92 р.: жінка,
яка  не  перебуває в шлюбі  й у свідоцтві про народження дитини якої
відсутній  запис  про  батька  дитини  або  запис  про  батька  зроблено  у
встановленому порядку за вказівкою матері, або вдова, інша жінка, яка
виховує  та  утримує  дитину  сама».  У  той  же  час  поняття  «одинокий
батько» зазначена постанова не містить [2]. 

Що  стосується  захисту  трудових  прав  одиноких  батьків,  то  на
батька,  який  виховує  дітей  без  матері  в  залежності  від  віку  дітей  (а
також наявності  у  кого-то  з  них  інвалідності)  поширюються  гарантії,
передбачені  Кодексом  законів  про  працю.  Батько,  як  працівник,  має
право на додаткову щорічну оплачувану відпустку тривалістю від 10 до
17 днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 182¹ КЗпП) до
досягнення молодшому з дітей 18 років. Йому забороняється зниження
заробітної плати, з огляду на мотиви, пов'язані з наявністю дітей до 14
років або дитину-інваліда. Звільнення «батька - одинаки» при наявності
дитини віком до 14 років або дитину-інваліда з ініціативи власника не
допускається  (крім  випадків  повної  ліквідації  підприємства,  коли
допускається  звільнення  з  обов'язковим  працевлаштуванням  (ст.  184
КЗпП).  У разі  потреби роботодавець зобов'язаний надавати одиноким
батькам, які мають дітей у віці до 14 років або дітей - інвалідів, путівки
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в  санаторій  або  будинок  відпочинку  безкоштовно  або  на  пільгових
умовах,  а  також  надавати  їм  матеріальну  допомогу  (ст.  185  КЗпП).
Батько має право на відпустку по догляду за дитиною до 3-х років з
виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню (ст.  179
КЗпП  ч.  3).  У  період  перебування  у  такій  відпустці  він  має  право
працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (при цьому
забезпечення  за  загальнообов'язковим  державним  соціальним
страхуванням за ним зберігається.  Ст.  179 КЗпП. Період перебування
батька  у  відпустці  по  догляду  за  дитиною  зараховується  до  його
загального безперервного стажу роботи і стаж роботи за фахом, однак,
не враховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
(ст. 181 КЗпП) [3]. 

Батька, яка має дитину віком до 3-х років, заборонено залучати до
нічних,  надурочних  робіт,  робіт  у  вихідні  дні  і  направляти  у
відрядження. Заборона діє незалежно від згоди такого працівника (ст.
176 КЗпП). При наявності дітей від 3 - х до 14 років, дитину - інваліда
батько  може  залучатися  до  надурочних  робіт  або  направлятись  у
відрядження, правда, тільки з його згоди (ст. 177 КЗпП). Батько дитини у
віці до 14 років або дитину - інваліда має право працювати по режиму
неповного робочого дня або неповного робочого тижня (роботодавець
зобов'язаний  встановити  для  нього  на  його  прохання  такий  режим).
Оплата  роботи  в  цьому  випадку  провадиться  пропорційно
відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП) [3]. 

Зауважимо, що зазначені гарантії передбачені для матері дитини,
але поширюються й на батька, який виховує дітей без матері, а також
опікунів  та  прийомних  батьків  (ст.  186¹ КЗпП).  Слід  зазначити,  що
пільги будуть поширюватися не тільки на вдівця, а й на батька, в разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі, в разі розлучення,
коли батько самостійно виховує дітей, а також, коли особа усиновила
дитину.  Але  існують  такі  обмеження  в  порівнянні  з  наданим  вище
переліком  пільг,  встановлених  для  одиноких  матерів:  самотньому
батькові  не  встановлено  обов'язок  розглядати  спори  про  відмову  в
прийомі на роботу самотнього батька (при наявності дитини віком до 14
років)  безпосередньо  в  районних,  районних  у  місті,  міських  чи
міськрайонних судах. 
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Найбільш вдало, на наш погляд розв'язано цю проблему в Проєкті
Трудового  кодексу  України  (реєстраційний  номер  №  1658 від
27.12.2014),  поданий  народним  депутатом  М.М.  Папієвим.
Доопрацьований варіант за авторством В.Б. Гройсмана, Л.Л. Денісової,
М.М.  Папієва,  С.І.  Кубіва.  Це  Єдиний  законопроєкт,  який  пройшов
перше читання у Верховній Раді України на даний момент. Так, в ньому
збережено  норми  щодо  заборони  залучення  до  роботи  в  нічній  час
певних категорій  працівників.  Але законопроєкт вперше вводить  таке
поняття  як  “працівники  з  сімейними  обов'язками”,  й  для  них
встановлення  роботи  в  нічній  час  можливе  тільки  за  їх  письмовою
згодою.  Формулювання  “працівники  з  сімейними  обов'язками”  не
поділяє працівників з ознаками статті. Жінка й чоловік, які мають дітей,
відповідно до законопроєкту будуть мати в певних випадках рівні права.
Також законопроєктом визначається, хто є “працівниками з сімейними
обов'язками”:  “Працівниками  із  сімейними  обов’язками  визнаються
мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в
окремих  випадках,  передбачених  цим  Кодексом,  -  інший  член  сім’ї”
(стаття 287 Проєкту № 1658) [4]. 

Висновки.  Таким  чином,  хоча  чоловіки  отримали  визнання
статусу  одинокого  батька  й  рівні  права  з  жінками  на  додаткову
відпустку,  залишаються  деякі  аспекти,  де  права  одиноких  батьків
обмежені в порівнянні з правами самотніх матерів. Зокрема, одинокому
батьку  не  встановлена  обов'язок  розглядати  спори  про  відмову  в
прийомі на роботу самотнього батька (при наявності дитини віком до 14
років)  безпосередньо  в  районних,  районних  у  місті,  міських  чи
міськрайонних  судах.  Пропонуємо  внести  правову  норму  в  Проєкт
Трудового кодексу України, щодо розгляду спору в суді про відмову в
прийомі на роботу самотнього батька при наявності дитини віком до 14
років. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Поліпшення  стану  земель  відкриває  значні  резерви  для
збільшення  обсягів  виробництва  сільськогосподарської  продукції  і
забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини. Саме
тому охорона земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні
повинна  стати  одним  з  найбільш  важливих  напрямків  державної
політики.

Відповідно  до  ст.  163  Земельного  кодексу  України  завданнями
охорони  земель  є  забезпечення  збереження та  відтворення  земельних
ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. Крім
цього, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони
довкілля,  а  також  збереження  і  відтворення  родючості  та  цілісності
ґрунтів,  їх  захист  від  деградації,  ведення  сільськогосподарського
виробництва  з  дотриманням  ґрунтозахисних  технологій  та
забезпеченням екологічної безпеки довкілля виступає як один із заходів
щодо охорони ґрунтів (Закон України «Про охорону земель» [1]). 

Отже,  відповідно  до  законодавства,  охорона  земель,  а  також  й
охорона довкілля, в першу чергу спрямована на збереження природних
ресурсів.  Утім,  при  цьому  національне  законодавство  не  дає  чіткої
відповіді, що саме необхідно розуміти під «збереженням» земельних та
інших природних ресурсів.

Збереження  земель  сільськогосподарського  призначення  від
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деградації,  від  шкідливого  техногенного  впливу,  підвищення  їх
родючості  є  проблемою  глобальною.  Землі  сільськогосподарського
призначення були, є та будуть основною умовою виживання теперішніх
і  майбутніх  поколінь,  середовищем  їх  існування,  джерелом
матеріального  добробуту.  Значна  частина  сільськогосподарських  угідь
піддана забрудненням техногенного характеру: викидами промислових
підприємств,  підприємствами  паливно-енергетичного  комплексу,  в
результаті розробки родовищ корисних копалин і влаштування звалищ
відходів. 

Основними причинами низької  віддачі  земельного потенціалу в
Україні  є  безгосподарне  ставлення  до  землі,  тривала  відсутність
реального  власника,  помилкова  стратегія  максимального  залучення
земель до обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку землі та
виробництва  сільськогосподарської  продукції,  не  виважена  цінова
політика,  недотримання  науково  обґрунтованих  систем  ведення
землеробства  і,  зокрема,  повсюдне  недотримання  сівозмін,  внесення
недостатньої  кількості  органічних  добрив,  низький науково-технічний
рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем,
недосконала  система використання і  внесення мінеральних добрив та
невиконання  природоохоронних,  меліоративних,  протиерозійних
заходів. 

Всі  передбачені  національним  законодавством  заходи  щодо
охорони земель спрямовані на реалізацію відповідних завдань, а саме:
раціональне  використання;  запобігання  необґрунтованому  вилученню
земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, тобто
уникнення  зменшення  кількості  даних  земель;  збереження  якісних
властивостей  ґрунтів;  забезпечення  особливого  режиму  використання
земель природоохоронного та іншого призначення з метою їх охорони.
Отже, перераховані завдання мають за мету досягнення збереження, як
якісних, так і  кількісних показників земель.  Що відображено у змісті
статті 163 ЗК України, а саме: забезпечення збереження та відтворення
земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей
земель. 

З  цього  приводу  М.О.  Фролов  зауважує,  що  держава  у
законодавчих  актах  закріплює  правові  засади  збереження  земель,
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встановлює  суб’єктивні  права  та  обов’язки  різноманітних  учасників
земельних правовідносин, що вже по суті і є охороною земель. На його
думку, більш коректно та юридично виважено було б вести мову не про
«охорону земель», а про «правове забезпечення збереження земель» як
юридичний термін, що повністю відтворює сутність явищ, пов’язаних з
комплексом заходів, спрямованих на поліпшення якісних та кількісних
характеристик земель та запобігання заподіяння шкоди [2, с. 78]. 

Позиція П.Ф. Кулинича в цьому питанні полягає в тому, що термін
«охорона  земель»  є  багатоаспектним  і  включає  в  себе  три  складові
частини: збереження земель, відтворення земель та поліпшення земель.
Збереження  земель  науковець  розглядає  як  сукупність  заходів  щодо
запобігання необґрунтованому вилученню сільськогосподарських угідь
зі складу земель сільськогосподарського призначення та недопущення їх
деградації.  На  його  думку  термін  «охорона  земель»  є  родовим  щодо
термінів  «відтворення  земель»,  «збереження  земель»  та  «поліпшення
земель» [3, с. 55-56]. 

Дійсно,  збереження  якісних  характеристик  ґрунтів  є  одним  із
головних завдань охорони земель, так як втративши ґрунтовий покрив,
землі вже не можуть бути засобом виробництва в сільському і лісовому
господарстві,  також  заподіяння  шкоди  ґрунтам  призводить  до
порушення  функціонування  екосистеми.  В  зв’язку  з  цим  збереження
ґрунтів і їх родючості є основною і найбільш значущою метою охорони
земель [4, с. 206]. 

Проте,  не  можна  поняття  «збереження»  зводити  тільки  до
недопущення  погіршення  якісних  властивостей  земель.  В  даному
випадку важливим є також збереження кількісних показників, а саме це
збереження  земель  сільськогосподарського  (особливо  пасовища,  луки,
сіножаті)  та  лісогосподарського  призначення,  земель  природно-
заповідного фонду, земель оздоровчого призначення, що мають природні
та унікальні лікувальні властивості тощо. 

Правова  охорона  земель  сільськогосподарського  призначення
являє собою їх охорону і захист від негативних впливів, що призводять
до  їх  деградації,  забрудненню,  зниженню  родючості.  Враховуючи
передбачене ст. 23 Земельного кодексу України пріоритетне становище
земель сільськогосподарського призначення в складі земельного фонду
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України,  чинне  законодавство  дозволяє  здійснювати  охорону  саме
земель  сільськогосподарського  призначення.  Охорона  земель
сільськогосподарського  призначення  здійснюється  шляхом
стимулювання  природоохоронних  технологій  виробництва  і
компенсаційних  виплат  власникам  землі,  землекористувачам,  в  тому
числі  орендарям.  Необхідність  застосування  природоохоронних
технологій  для  підвищення  ефективності  охорони  навколишнього
середовища  і  земель  сільськогосподарського  призначення  відіграє
надзвичайно  важливу  роль.  Чинне  законодавство  вимагає  від
потенційних забруднювачів земель сільськогосподарського призначення
впроваджувати  у  виробництво  ефективні  природоохоронні  технології.
Безумовно,  це  позитивно  впливає  на  зниження  рівня  промислового
забруднення земель сільськогосподарського призначення.

До  підприємств,  що  є  потенційними  джерелами  забруднення
земель  сільськогосподарського  призначення,  законодавством
висуваються  додаткові  екологічні  вимоги,  що  обумовлюються
необхідністю недопущення негативного антропогенного впливу на землі
сільськогосподарського  призначення  чи  мінімізації  такого  впливу.
Об’єктивні  вимоги  законодавства  виходять  з  того,  що  негативний
антропогенний  вплив  на  землі  сільськогосподарського  призначення
легше  попередити,  ніж  ліквідувати  наслідки.  У  зв’язку  з  цим
принципового  значення  набуває  всебічний  екологічний  аналіз  і
правильна  оцінка  будівель  підприємств  і  комплексів  виробничих
підприємств.  Відповідно  до  ст.  45  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  господарська  та  інша  діяльність,  яка  зумовлює  забруднення
земель  і  ґрунтів  понад  установлені  гранично  допустимі  концентрації
небезпечних речовин, забороняється. 

Відсутність сучасних інноваційних технологій, установок і споруд
з очищення, знешкодження та утилізації шкідливих відходів, викидів до
рівня  гранично  допустимих  нормативів,  а  також засобів  контролю за
забрудненням земель сільськогосподарського призначення є підставою
для заборони введення підприємства в експлуатацію.

Висновки. Спираючись  на  викладене,  зазначимо,  що  одним  із
заходів охорони земель, а також основним її завданням, є збереження
земельних  ресурсів.  Таким  чином,  збереження  земель  це  система
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заходів,  спрямованих  на  забезпечення  запобігання  знищення  і
погіршення  якісних  властивостей  земель,  а  також  запобігання
скороченню  їх  кількості  в  межах  і  з  урахуванням  особливостей
правового режиму тієї чи іншої категорії земель.
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ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Прийнятий  в  1971  році  Трудовий  кодекс  України  навряд  чи
підходить для нової ринкової економіки. 

Його  оновлена  версія,  разом  з  деякими  іншими  законами  та
постановами,  становить  сьогодні  основу  українського  трудового
законодавства.  Він  гарантує  дотримання  мінімальних  державних
гарантій (в тому числі що стосуються умов і оплати праці), на які може
розраховувати кожен співробітник, встановлює сувору відповідальність
за недотримання роботодавцями трудових прав працівників і  дозволяє
державі застосовувати до порушників фінансові санкції. 

В 2019 році Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна
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більше не повинна жити відповідно до прийнятого за радянських часів
Кодексу Законів про Працю України, і що слід розробити новий кодекс,
що забезпечує захист прав не тільки працівників, а й роботодавців. 

Цей  намір  було  закріплено  в  Указі  Президента  України  №
713/2019  від  20  вересня  2019  року  «Про  невідкладні  заходи  щодо
забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів
та запобігання корупції», на підставі якого Кабінету Міністрів України
було доручено розробити законопроект, необхідний для зміни трудового
законодавства Україна до 1 січня 2020 року. 

Практично відразу після цього, на підставі Постанови Верховної
Ради  України  №  188-IX  від  4  жовтня  2019  року  було  прийнято
«Програму  діяльності  Кабінету  Міністрів  України»,  яка  визначає
«ліберальне  трудове  законодавство,  що  дозволяє  роботодавцям  легко
створювати нові якісні робочі місця, заохочувати кращих працівників та
виплачувати більш високу заробітну плату»,  що є однією з  основних
цілей  Міністерства  розвитку  економіки,  торгівлі  і  сільського
господарства. 

 Кодифікація  трудового  законодавства  -  найбільш  ефективна
форма  його  вдосконалення  та  систематизації.  Вона  супроводжується
переробкою  чинного  законодавства,  робить  його  внутрішньо
узгодженим.

Процес  кодифікації  трудового  законодавства  в  нашій  країні
пов'язаний з конкретними історичними умовами розвитку держави, які
складалися під впливом політичних і економічних чинників. 

На  даний  момент  ми  акцентуємо  увагу  на  найбільш важливих
вимогах  сьогодення  й  пропонуємо  пропозиції  щодо  вдосконалення
трудового законодавства:

- Зниження рівня державного втручання в індивідуальні трудові
відносини  і  надання  роботодавцю  і  працівникові  більшої  свободи  у
визначенні своїх взаємних прав і обов'язків у трудовому договорі.

-  «Дебюрократизація»  трудових  відносин  та  запровадження
спрощеної  електронної  форми  для  заміни  численних  паперових
документів, пов'язаних з працевлаштуванням,

- Адаптація трудових договорів шляхом введення декількох нових
типів договорів (в тому числі короткострокових договорів, договорів про
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гнучкий  графік  роботи,  сезонних  і  студентських  договорів),  для
удосконалення  відповідності  потребам  різних  типів  і  періодів
зайнятості.  Особливу  увагу  в  цьому  напрямку  пропонуємо  приділяти
дистанційній (надомній)  роботі,  яка виявила свою важливість під час
короновірусної кризи в 2020 році. 

-  Впровадження  нових  підходів  до  вирішення  індивідуальних
трудових спорів, в тому числі за допомогою медіації.

Висновок. Отже, прийнятий новий кодифікований акт трудового
законодавства  повинен  виконувати  функцію  регулювання  відносин  у
сфері  праці  в  умовах  саме  ринкової  економіки  а  також  викликів
сьогодення. Робота над реформою триває, існує загальне розуміння того,
що  зміни  давно  назріли.  Передбачається,  що  після  свого  завершення
реформа наблизить трудове законодавство і трудові відносини в Україні
до  європейських  та  міжнародних  стандартів,  посприяє  «детінізації»
(легалізації) економіки та запропонує більш чіткі і прості правила для
співпраці роботодавців і працівників. 

Кайнога К. О., магістрант
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

ЗАХИСТ КОНКУРЕНТНОГО ІНТЕРЕСУ РОБОТОДАВЦЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НАЙМАНИМ

ПРАЦІВНИКОМ
Сучасне  трудове  право  розвивається,  змінюється  і

вдосконалюється в умовах глобалізації, а також інтеграції соціальних і
економічних процесів. 

Багато  фахівців  переконані,  що  працівник  -  завжди  слабша
сторона трудових відносин.

Підвищена  увага  українського  законодавця  до  захисту  прав  та
інтересів  працівника  часто  призводить  до  недооцінки  інтересів
роботодавця,  як  сторони  трудових  відносин,  в  результаті  чого
роботодавець  несе  не  тільки  матеріальну  шкоду,  але  й  шкоду
немайнового характеру (втрата ділової репутації). 

Неефективність  механізму  захисту  інтересів  роботодавця  та
необхідність  надання  інтересам  сторін  трудових  правовідносин
рівноваги блокується в даний час наступним фактором: відповідальність
перед державою в особі її уповноважених органів за будь-які рішення,
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що приймаються в рамках трудових відносин на основі диспозитивних
положень трудового законодавства, несе тільки роботодавець. 

Назріла  необхідність  додаткового  врегулювання  в  рамках  норм
українського  законодавства  положень  про  захист  роботодавців.
Розглянемо на прикладі захисту прав роботодавців від дій конкурентів
за допомогою трудового договору.

Одним  з  визнаних  світовою  спільнотою  правових  інструментів
захисту інтересів роботодавця є угода про уникнення конкуренції,  яке
служить одним із проявів принципу лояльності в трудовому праві. Дія
даного принципу в широкому сенсі полягає в створенні такого ставлення
працівника до праці, при якому останній не допускатиме ніяких дій, які
б були здатні завдати шкоди інтересам роботодавця 

Угоди  про  неконкуренцію  (NCA)  та  конфіденційність  (NDA)
останнім  часом  стали  набувати  значного  поширення  у  зв’язку  із
зростаючою конкуренцією у сфері технологій та інноваційних рішень.
Компанії вимушені захищати свої ідеї, в той же час маючи необхідність
ділитися  ними  з  іншими.  Для  вирішення  цієї  проблеми  конфлікту
інтересів,  перш  ніж  розкривати  будь-які  комерційні  таємниці,  багато
роботодавців  вимагають  від  своїх  працівників  підписання  угод  NDA
та/або NCA. 

NCA (Non-Compete Agreement) – це угода між двома сторонами,
як правило, працівником і роботодавцем, де працівник погоджується не
використовувати інформацію, отриману під час роботи або в подальшій
роботі  на  певний  період  часу.  Роботодавці  зазвичай  наполягають  на
угодах  про  неконкуренцію  у  зв’язку  з  тим,  що  працівник  після
звільнення  працює  на  конкурентів  або  починає  власний  бізнес  та
отримує  конкурентні  переваги,  зловживаючи  конфіденційною
інформацією  про  комерційну  таємницю  колишнього  роботодавця  або
таку  конфіденційну  інформацію,  як  клієнт/списки  клієнтів,  бізнес-
практика, майбутні продукти та маркетингові плани. [1] 

Сучасна українська практика запобігання розголошення важливої
для  підприємства  інформації  свідчить  про  недостатню  обізнаність
роботодавців  про  можливість  застосування  таких  умов  в  трудовому
договорі.  Найчастіше  використовується  підписання  документу  про
нерозголошення  –  письмове  зобов'язання  про  нерозголошення
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комерційної  таємниці.  Однак  при  укладанні  трудового  договору  в
письмовій  формі,  створення  ще  одного  документа  щодо  зобов’язань
працівника перед роботодавцем вважається нами недоречним. А отже,
впровадження на підприємстві режиму зберігання комерційної таємниці
вимагає  від  роботодавця  обов’язкового  дотримання  письмової  форми
трудового договору з працівником. [2, с.368 ] 

В діючому Кодексі законів про працю, який було прийнято ще у
далекому  1971  році  взагалі  не  передбачено  укладання  трудового
договору  з  такою  умовою.  Тобто  не  має  згадування
розголошення/нерозголошення комерційної таємниці ані в правах, ані в
обов'язках сторін трудового договору. 

Але  є  певні  позитивні  зрушення  в  цьому  напрямку  в  проєкті
Трудового кодексу України від 27.12.2014 р., № 1658 (далі Проєкт).

Так  в  статті  22  “Основні  обов’язки  працівника”  Проєкту
нерозголошення державної чи комерційної таємниці та іншої захищеної
законом інформації є обов’язком працівника.

Також  стаття  33  Проєкту  чітко  вказує,  що  до  додаткових  умов
трудового  договору  належать  усі  інші  умови  трудового  договору,
зокрема ті, що стосуються умов праці, випробування, застережень щодо
нерозголошення  комерційної  таємниці  та  іншої  захищеної  законом
інформації,  професійної  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівника тощо. [3] 

Висновок.  Таким  чином,  представляється  розумним  з  метою
захисту  інтересів  роботодавця  ввести  в  українське  трудове
законодавство правові  норми щодо угоди про уникнення конкуренції,
сутність яких полягає не в обмеженні права працівника на працю, а в
перетворенні  такого  права  за  рахунок  добровільного  прийняття
працівником  на  себе  відповідних  обмежень,  встановлення  належної
компенсації  при  укладанні  угоди  про  уникнення  конкуренції.  Як  ми
зазначили введення таких правових норм вже відбулось, але поки що в
проєкті Трудового кодексу України (№1658).
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УПОТРЕБЛЯЮЩЕГО НАРКОТИКИ 
В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть статьи, в которых

фиксируется мера наказания за различные преступления,  связанные с
наркотиками.  В  течение  последних  лет  проблема  немедицинского
потребления  наркотических  средств,  психотропных,  токсических  и
других  одурманивающих  веществ  стала  актуальной  для  большинства
стран мира, в том числе и для Республики Беларусь.

Распространение  наркомании  в  Республике  Беларусь,  как  и  в
других странах, представляет глобальную угрозу здоровью населения,
экономике страны, правопорядку и безопасности государства [1].

Под  криминальным  наркотизмом  понимаются  преступления,
связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,
психотропных веществ,  их прекурсоров и аналогов,  предусмотренные
ст.  327-332 УК Республики Беларусь.  Таковы хищение наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 327 УК), незаконное
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт
наркотических  средств  или  психотропных  веществ  (ст.  328  УК),
склонение  к  потреблению  наркотических  средств  или  психотропных
веществ  (ст.  331  УК),  посев  или  выращивание  запрещенных  к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 329
УК),  организация  либо  содержание  притонов  для  потребления
наркотических  или  иных  одурманивающих  средств  (ст.  332  УК),
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незаконные  без  цели сбыта  изготовление,  переработка,  приобретение,
хранение,  перевозка  или  пересылка  наркотических  средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 328-1),
незаконные  с  целью  сбыта  изготовление,  переработка,  приобретение,
хранение,  перевозка  или  пересылка  либо  незаконный  сбыт
наркотических  средств,  психотропных  веществ  либо  их  прекурсоров
или аналогов ( ст. 328-2)[2]. 

Социальная опасность и вред наркотизма состоит в том, что лица,
употребляющие  наркотики,  постепенно  утрачивают  способность
общественно  полезной  трудовой  деятельности.  Преждевременно
деградируя  физически,  психически  и  социально,  они  неизбежно
«выпадают» из общественной жизни и вступают в конфликт со своими
родными и близкими. Чувствуя отчуждение окружающих, они стремятся
отгородиться от них, ищут контакт с себе подобными, объединяются в
группы  с  антисоциальной  направленностью  с  целью приобретения  и
употребления наркотиков. Их общественная опасность выражается еще
и  в  том,  что  они  способствуют  дальнейшему  распространению
(воспроизводству) этих пороков. Установлено, что один наркоман, если
он не изолирован, способен «заразить», т.е. вовлечь, 10-15 человек [3, c.
353].

Дороговизна  наркотиков  и  физическая  непереносимость  их
отсутствия  («ломка»)  приводят  наркоманов  к  совершению корыстных
преступлений  (чаще  всего  краж  из  карманов,  автомашин,  квартир,
учреждений)  преступному  промыслу,  связанному  с  перепродажей
наркотиков,  или  совершению  других  преступлений,  в  том  числе
насильственных.

Среди  наркоманов  преобладают  мужчины.  Доля  женщин среди
указанных лиц составляет 21%, однако в последнее время наблюдаются
быстрые  темпы  наркотизации  женщин.  Среди  наркоманов  лица  в
возрасте до 35 лет составляют в среднем 86%. Среди них очень высока
доля одиноких, несемейных людей. Среди наркоманов младше 15 лет -
5%, от 15 до 19 лет - 14%.

Рецидив  –  еще  один  из  признаков,  характеризующих  личность
наркомана.  Отмечается  зависимость  между  числом  прожитых  лет  до
начала  потребления  зелья  и  количеством  судимостей.  Чем  в  более
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раннем  возрасте  лицо  приобщилось  к  наркотикам,  тем  быстрее  оно
нарушает  уголовный  закон.  Две  трети  осужденных  наркоманов  свое
первое  уголовное  наказание  понесли  еще  будучи  подростками.  Но
половина из них впервые совершила антиобщественное деяние еще в
малолетнем возрасте. Среди рецидивистов-наркоманов в два раза выше
уровень групповых преступлений [4].

Некоторые  исследователи  ставят  вопрос  о  целесообразности
выделения  нового  (наркоманийного)  типа  преступника.  В  частности,
А.Я.  Гришко  изучил  социальный  портрет  наркомана,  совершившего
преступление, и установил, что наркоман – это мужчина в возрасте до
26 лет, как правило, без семьи, имеющий постоянное место жительства,
среднее  образование  и  низкий  уровень  квалификации,  рецидивист,
нарушитель дисциплины, на путь исправления не встал. На свободе для
него  характерен  постоянный  иск  денег  на  наркотики  криминальным
путем.  Специализируясь  на  совершении  какого-либо  вида  уголовного
преступления,  он  из-за  неизбежного  увеличения  суточной  дозы
вынужден действовать все активнее и активнее, поскольку уже просто
физически  не  может  обходиться  без  требуемой  организму  дозы
наркотиков. В итоге он в очередной раз оказывается в тюрьме.

В  характере  наркомана  превалируют  эгоизм  и  себялюбие,
слабоволие,  нерешительность,  скрытность,  лживость,  равнодушие  к
окружающим и близким[5, c. 31].

Характеризуя психологический портрет наркоманов, необходимо
отметить, что многие из них являются акцентуированными личностями
и  у  некоторых  из  них  стечением  времени  на  почве  злоупотребления
наркотическими  веществами  развивается  определенный  вид
психопатии.  Так,  среди  обследованных  больных  наркоманией
клинически диагностируемая психопатия отмечена у трети.

Особая  опасность  криминогенной  ситуации,  связанной  с
незаконным оборотом наркотических средств, во многом определяется
неблагоприятной тенденцией развития соответствующей преступности.
Так,  происходит  постоянное  увеличение  в  течение  последнего
десятилетия  количества  преступлений,  связанных  с  незаконным
оборотом наркотиков.

Вывод. Потребители  наркотиков  составляют  определенный
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резерв  для  пополнения  числа  наркопреступников,  а  зачастую и  сами
участвуют в незаконном приобретении, хранении,  перевозке и даже в
сбыте наркотических средств.

Чаще  всего  (около  80% всех  наркоманов)  это  молодые  люди  в
возрасте  от  14  до  30  лет;  неквалифицированные рабочие  (23%)  либо
лица, не занятые общественно полезным трудом (около 62%); учащиеся
(5,3%); лица, ранее совершавшие преступления (23%).

Более  сложную  систему  образуют  лица,  непосредственно
участвующие в незаконном обороте наркотиков. Среди них выделяются
организаторы  наркобизнеса -  лица,  обладающие  крупными
материальными ресурсами,  связями  в  преступном мире,  являющиеся,
как  правило,  ранее  судимыми.  В  эту  группу  входят  также
распространители  (оптовики,  перекупщики,  розничные  сбытчики);
изготовители,  перевозчики;  расхитители  наркотиков;  содержатели
наркопритонов;  лица,  склоняющие  к  потреблению  наркотиков  иных
граждан.

Указанные  криминологические  характеристики
наркопреступности  подчеркивают  не  только  социальную  значимость
проблем  борьбы  с  незаконным  распространением  наркотиков,  но  и
необходимость  поиска  оптимальных  средств  противодействия  их
незаконному  обороту,  выявления  и  устранения  причин  и  условий,
обусловливающих наркопреступность.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЖЕБНУЮ

ХАЛАТНОСТЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Служебная  халатность –  это  неисполнение  либо  ненадлежащее
исполнение  должностным  лицом  своих  служебных  обязанностей
вследствие  недобросовестного  или  небрежного  отношения  к  службе,
повлекшее  по  неосторожности  смерть  человека  или  иные  тяжкие
последствия, либо причинение ущерба государственному имуществу в
особо крупном размере [1, с. 118].

Состав  данного  преступления  материальный. По  объективной
стороне служебная халатность может быть совершена как действием,
так  и  бездействием.  Действием  является:  ненадлежащее  исполнение
должностным  лицом  своих  служебных  обязанностей  или  нарушение
прямого запрета совершать определенные действия.  Бездействие – это
неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей.

При  оценке  служебной  халатности следует учитывать  все
полномочия  должностного  лица  –  и  его  обязанности,  и  права.
Ответственность  наступает  только  в  том  случае,  когда  должностное
лицо не только было обязано действовать определенным образом, но и
могло  выполнить  свои  обязанности,  используя  предоставленные  ему
права. Если же соответствующего права должностное лицо не имело и
по этой причине не выполнило свою обязанность, оно не должно нести
уголовную ответственность за служебную халатность.
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Последствия  как  обязательные  признаки  уголовно-наказуемой
служебной  халатности указаны  альтернативно:  смерть  человека  или
иные  тяжкие  последствия,  а  также  причинение  ущерба
государственному имуществу в особо крупном размере.

Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  должностным
лицом  своих  сугубо  профессиональных  обязанностей,  которые  не
являются должностными, не обусловлены его служебной компетенцией,
не образует состава служебной халатности. При определенных условиях
содеянное  может  быть расценено  как  иное  преступление (к  примеру,
ошибка заведующего отделением больницы при определении диагноза
больному  может  быть  квалифицирована  по  ст.  162  УК  как
«ненадлежащее  исполнение  профессиональных  обязанностей
медицинским работником», но не по ст. 428 УК).

Помимо  «неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
должностным  лицом  своих  служебных  обязанностей  вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшего по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», в ст.
428  УК  как  самостоятельные  альтернативные  проявления  служебной
халатности  указаны  также  причинение  ущерба  государственному
имуществу в особо крупном размере.

В качестве рекомендации практическим работникам в литературе
отмечается,  что  «ответственность  за  причинение  ущерба  в  особо
крупном  размере  наступает,  если  это  связано  с  незаконным
отчуждением или уничтожением государственного имущества.  В силу
этого  причинение  ущерба  в  особо  крупном  размере  в  случае
неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  должностным  лицом
своих  служебных  обязанностей  вследствие  недобросовестного  или
небрежного отношения к службе уголовную ответственность по ст. 428
УК не влечет» [1, с. 118].

По  нашему  мнению,  редакция  ст.  428  УК  сформулирована  не
совсем  удачно.  Прямым упоминанием о  незаконном отчуждении  или
уничтожении  государственного  имущества,  повлекшем  причинение
ущерба  в  особо  крупном  размере,  законодатель  подчеркнул
общественную опасность такого поведения. Однако, как представляется,
уголовная  ответственность  не  должна  быть  исключена  и  в  других
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случаях, когда в результате служебной халатности: было повреждено (а
не уничтожено) государственное имущество, что повлекло причинение
ущерба  в  особо  крупном  размере  (понятия  «уничтожение»  и
«повреждение»  имущества  в  уголовном  законодательстве  четко
различаются,  по-разному  определяется  и  содержание  ущерба  от
уничтожения  и  повреждения  имущества);  было  утрачено
государственное имущество в особо крупном размере (когда имущество
отсутствует,  но  нет  сведений  о  его  хищении,  уничтожении  или
повреждении); был причинен имущественный ущерб государству в виде
упущенной  (неполученной)  выгоды,  неполучения  причитающегося
имущества в особо крупном размере (к примеру, в виде непоступления в
бюджет Республики Беларусь таможенных платежей); было уничтожено
или  повреждено  имущество  частной  формы  собственности  в  особо
крупном размере.

Редакция  ст.  428  УК  не  согласуется  и  с  конституционными
положениями о том, что «государство...  гарантирует равную защиту и
равные  условия  для  развития  всех  форм  собственности»  (ст.  13
Конституции Республики Беларусь),  а  «человек,  его права,  свободы и
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества
и государства» (ст. 2 Конституции Республики Беларусь).

Служебная халатность – это неосторожное преступление. Деяние,
т.е.  неисполнение  своих  обязанностей  или  их  ненадлежащее
выполнение,  может  быть  совершено  как  умышленно,  так  и  по
неосторожности. Отношение же к последствиям – только неосторожное
в виде  легкомыслия или небрежности.  Как сформулировано в ст.  428
УК:  «...вследствие  недобросовестного  или  небрежого  отношения  к
службе».

Содержание  неосторожной  вины  при  халатности:  должностное
лицо  предвидело,  что  в  результате  неисполнения  или ненадлежащего
исполнения им своих служебных обязанностей могли быть причинены
последствия,  указанные  в  ст.  428  УК,  но  при  этом  без  достаточных
оснований  рассчитывало  на  их  предотвращение  (преступное
легкомыслие);  должностное  лицо  не  предвидело  возможность
наступления  таких  вредных  последствий,  хотя  при  необходимой
внимательности  и  предусмотрительности  должно  было  и  могло  их
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предвидеть (преступная небрежность).
Для  признания  вины  в  служебной  халатности  необходимо

установить,  что  должностное  лицо  имело  реальную  возможность
исполнить возложенные на него обязанности. Если такая возможность
отсутствовала, то лицо не подлежит уголовной ответственности.

Кроме  того,  обязательным  признаком  состава  служебной
халатности  является  субъективная  способность  лица  по  своему
образованию,  опыту  и  профессиональным  знаниям  выполнить  свои
обязанности и не допустить вред. Тем самым уровень компетентности
должностного  лица  имеет  значение  для  разграничения  преступной
небрежности  и  невиновного  причинения  вреда,  когда  уголовная
ответственность исключается.

Предлагаем  следующие правила  квалификации  умышленных
действий  должностного  лица  с  целью  сокрытия  ранее  допущенной
служебной  халатности:  если  в  результате  служебной  халатности
наступило одно из последствий, предусмотренных в ст. 428 УК, смерть
человека  или  иные  тяжкие  последствия,  и  затем  были  совершены
активные  действия  по  ее  сокрытию,  содеянное  необходимо
квалифицировать  по  совокупности  преступлений  –  как  служебную
халатность и злоупотребление властью или служебными полномочиями
либо  их  превышение  (в  зависимости  от  характера  действий),
совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности (по ст.
424 УК или 426 УК). 

Поскольку  халатность  должностным  лицом  скрыта,  меры  к
возмещению причиненного  вреда  за  его  счет  не  принимаются,  что  и
образует ущерб как обязательный признак злоупотребления властью или
служебными полномочиями либо их превышения. 

В  качестве  корыстной  заинтересованности  следует  расценивать
стремление виновного лица уклониться от возмещения материального
ущерба,  а  иную  личную  заинтересованность  образует  его  желание
избежать уголовной ответственности за служебную халатность.

Вывод.  Из  вышесказанного  следует,  что  для  обвинения
должностного  лица  в  халатности  необходимо  точно  указать,  в  чем
конкретно  выразилось  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
служебных обязанностей и каких именно обязанностей.
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Повышение  доступности  широкополосных  подключений  к
Интернету  во  всем  мире  дает  множество  преимуществ:  от  роста
экономической  активности  и  новых  бизнес-моделей  в  Интернете  до
расширения доступа к информации и обмена ею. Однако это явление
также  сделало  Интернет  чрезвычайно  эффективным  средством
распространения  продуктов,  нарушающих  авторские  права,  заменив
законные рынки для правообладателей.

Пиратство в Интернете является серьезной проблемой для многих
торговых партнеров США. Неавторизованная ретрансляция спортивных
трансляций  в  прямом  эфире  через  Интернет  продолжает  оставаться
растущей  проблемой  для  многих  торговых  партнеров,  особенно  для
Китая,  а  веб-сайты,  содержащие  ссылки  на  контент,  нарушающий
авторские  права,  усугубляют  проблему.  Кроме  того,  пиратство  с
использованием новых технологий, таких как медиа-боксы, становится
новой проблемой на международном уровне. Отрасли авторского права
США  также  сообщают  о  растущих  проблемах  с  пиратством  с
использованием мобильных телефонов, планшетов, флэш-накопителей и
других мобильных технологий. В некоторых странах на эти устройства
перед  продажей  предварительно  загружается  нелегальный  контент.
Помимо пиратства в отношении музыки и фильмов, промышленность
США сообщает о появлении пиратских серверов или «серых осколков»,
посредством которых игроки облачного развлекательного программного
обеспечения  получают  доступ  к  этим  неавторизованным  серверам,
чтобы  играть  в  видеоигры,  защищенные  авторским  правом,  которые
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становятся  доступными  с  помощью  взломанного  программного
обеспечения и / или обхода технических мер защиты правообладателей
[1, с. 20].

Также  вызывает  беспокойство  распространение  через  Интернет
программного  обеспечения,  которое  позволяет  обходить  технические
средства защиты, используемые правообладателями для защиты своего
контента. Особенно тревожным примером является SlySoft, компания со
штаб-квартирой  и  работающая  на  Антигуа,  которая  разработала  и
продает  программу  под  названием  «Any  DVD  HD»,  позволяющую
пользователю  обойти  технологию  шифрования,  встроенную  в  диски
Blu-ray и предотвращающую несанкционированное воспроизведение и
распространение.  Закон  Антигуа  об  авторских  правах  запрещает
производство, импорт для продажи или аренды любого такого обходного
устройства.  Консорциум  производителей  электроники,  компаний-
разработчиков  программного  обеспечения  и  киностудий,  которые
разработали эти технологические меры защиты, более 5 лет работал с
правоохранительными  органами  Антигуа,  чтобы  обеспечить
соблюдение этого закона и возбудить дело по этому делу. Однако это
дело продвигалось очень медленно.

Соединенные  Штаты  будут  работать  со  своими  торговыми
партнерами  для  решения  этих  растущих  проблем  и  настоятельно
призывают  торговых  партнеров  надлежащим  образом  выполнять
Интернет-договоры  ВОИС,  которые  предоставляют  инструменты,
необходимые для защиты произведений, охраняемых авторским правом,
в цифровой среде. Чтобы стимулировать эффективные действия против
пиратства в Интернете, Соединенные Штаты будут стремиться работать
со  следующими  торговыми  партнерами  для  укрепления  правовых
режимов и усиления правоприменения: Аргентина, Беларусь, Бразилия,
Чили,  Китай,  Колумбия,  Индия,  Индонезия,  Италия,  Мексика,
Филиппины, Румыния, Россия, Испания, Швейцария, Тайвань, Таиланд,
Турция,  Украина,  Венесуэла  и  Вьетнам.  В  частности,  Соединенные
Штаты будут поощрять торговых партнеров к выполнению договоров
ВОИС  об  Интернете,  которые,  среди  прочего,  будут  обеспечивать
защиту от обхода технических мер защиты.

Соединенные  Штаты  по-прежнему  серьезно  обеспокоены
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неспособностью  правообладателей  обеспечить  судебную  защиту  в
Швейцарии  в  случаях,  связанных  с  пиратством  авторских  прав  в
Интернете. Соединенные Штаты настоятельно призывают Швейцарию
продемонстрировать  свою  приверженность  защите  авторских  прав  и
решительной борьбе с онлайн-пиратством, в том числе путем принятия
мер для обеспечения того, чтобы правообладатели могли защищать свои
права. Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами
текущего  процесса  AGUR12  («Arbeitsgruppe  Urheberrecht  2012»  или
«Рабочая группа по авторскому праву 2012»), а также за круглым столом
под руководством Министерства экономики Швейцарии (SECO).

Соединенные  Штаты  также  поощряют  торговых  партнеров
принимать соответствующие меры, когда это необходимо, в отношении
несанкционированной  съемки  фильмов  в  кинотеатрах.  Материал,
записанный  таким  образом,  часто  распространяется  без  разрешения
через Интернет. Кроме того, Соединенные Штаты призывают торговых
партнеров  усилить  правоприменительные  меры,  в  том  числе  за  счет
следующего  ужесточения  правоприменения  в  отношении  основных
каналов  пиратства  в  Интернете,  включая  печально  известные  рынки;
создание  специализированных  подразделений  правоохранительных
органов  или  осуществление  специальных  инициатив  по  борьбе  с
пиратством в Интернете;  и проведение обучения с  целью укрепления
потенциала в борьбе с пиратством в Интернете.

Хотя  пиратство  через  Интернет  быстро  вытесняет  физическое
пиратство на  многих рынках по  всему миру,  производство пиратских
оптических дисков и торговля ими остаются серьезными проблемами во
многих  регионах.  В  последние  годы  некоторые  торговые  партнеры,
такие как Польша, Румыния, Россия и Чешская Республика, добились
прогресса  в  осуществлении  контроля  над  производством  оптических
носителей.  Другим  торговым  партнерам  по-прежнему  необходимо
принять  и  внедрить  законодательство  или  улучшить  существующие
меры  по  борьбе  с  незаконным  производством  и  распространением
оптических дисков, в том числе в Китае, Индии, Парагвае и Вьетнаме.
Соединенные Штаты продолжают призывать тех торговых партнеров,
которые  сталкиваются  с  проблемами,  связанными  с  незаконным
производством  оптических  дисков,  принять  эффективное
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законодательство  для  решения  этой  проблемы  и  активно  применять
существующие законы и постановления [1, с. 21].
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Семья является важнейшей структурной составляющей общества,
которая  закладывает  основы  социальных  норм  и  влияет  на  процесс
первичной  социализации  личности,  участвует  в  экономических  и
культурных  процессах,  поэтому  благополучие  и  стабильность  семьи
является  условием  для  социально-экономической  и  политической
стабильности общества.

Тем  не  менее,  семья,  в  том  числе  белорусская,  находится  в
состоянии кризиса, что проявляется в целом ряде различных факторов и
деструктивных процессов.  Одним из ярких проявлений этого  кризиса
является нарастание жестокости и насилия между членами семьи.

Семейное  насилие,  к  сожалению,  становиться  довольно
распространённым явлением не только в нашей стране,  но и во всём
мире.  Специалисты юриспруденции и адвокаты,  специализирующиеся
на защите прав человека считают, что домашнее насилие в настоящее
время  занимает  одно  из  первых  мест  среди  тех  видов  преступности,
сведение о которых редко доходит до правоохранительных органов.

Нельзя  не  признать,  что  сегодня  полной  и  отражающей
реальность статистики о масштабах и частоте случаев насилия в семье
не  существует  по  вполне  понятым  причинам:  закрытость  семьи  как
системы (нежелание выносить сор из избы); взаимозависимость жертв и
мучителей;  отсутствие  доступа  в  семью для  социальных работников;
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недостаточность  информации  из  медицинских  учреждений  и
правоохранительных органов, что не позволяет делать валидные выводы
о размерах данного явления.  Регистрация случаев насилия затруднена
ещё  и  тем,  что  бывает  сложно  отнести  некоторые  акты  насилия  к
уголовно  наказуемым  деяниям.  Одновременно  существуют  факторы,
которые препятствуют обращению реальных или потенциальных жертв
в милицию. Это обоснованные опасения жертв, что преступник не будет
арестован,  недоверие  к  правовой  системе,  боязнь  оскорбительного
характера  процесса  расследования,  нежелание  делать  свою  тайну
достоянием общества и многое другое.

В частности, в словаре русского языка С.И. Ожегова «насилие»
трактуется широко. Это: 1) применение физической силы к кому-нибудь;
2)  принудительное  воздействие  на  кого-нибудь,  нарушение  личной
неприкосновенности;  3)  притеснение,  беззаконие.  Также в литературе
подчеркивается, что само по себе насилие безотносительно к кому-либо
невозможно,  насилие  –  это  всегда  поведенческий  акт  в  отношении
другого  человека,  это  насилие  над  личностью.  Именно  поэтому
личность  как  субъект  общественных  отношений  и  ее  физические  и
духовные блага рассматриваются в качестве объектов преступлений не
только в их физиологическом, но и в социальном значении. Сказанное
становится  более  актуальным,  если  учесть,  что  в  последние  годы
развития  белорусского  государства  резко  возросло  количество
насильственных преступлений против личности и против семьи [1].

Насилие  является  одной  из  форм  деструктивного  поведения,
отличающегося аморальностью и антигуманностью. В качестве одной
из  разновидностей  насилия  выступает  домашнее  насилие,  жертвами
которого, в силу своей уязвимости, зачастую становятся лица женского
пола и дети. Так, согласно статистике ВОЗ, за свою жизнь каждая третья
женщина в мире (35%) становится жертвой насилия [2].

В  научной  литературе  различают  следующие  виды  домашнего
насилия над членами семьи и родственниками: физическое, сексуальное,
психологическое  и  экономическое,  каждое  из  которых  может
присутствовать в разнообразных по степени тяжести формах [3].

Физическое  насилие,  примененное  к  женщинам  и
несовершеннолетним,  можно  распознать  по  особенностям  внешнего
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вида,  характеру  травм,  особенностям  психического  состояния  и
поведения.  Это  проявляется  во  множественных  повреждениях,
имеющих  специфический  характер  (следы  пальцев  рук,  иных
предметов, ожоги, порезы и пр.) и различную степень давности (свежие
и заживающие); задержке физического развития, отставании в росте и
весе,  обезвоживании;  признаках  плохого  ухода  (гигиеническая
запущенность, неопрятный вид, сыпь).

К  психологическому  насилию  относятся  следующие  действия:
навязывание  воли  или  личного  контроля;  оскорбления,  насмешки,
обиды,  шантаж,  демонстрирования  порчи  предметов;  пренебрежение
либо  проявления  ревности;  изоляции  посредством  заточения;  запрет
профессиональной реализации;  изоляция  от  семьи,  друзей,  общества;
унижение  и  оскорбление  в  присутствии  других;  запутывание  либо
запугивание с какой-либо целью; угроза причинения вреда (например, в
форме угроз причинения боли кому-либо, кто дорог женщине). 

Еще  одним  видом  насилия  в  криминологической  доктрине,
наряду  с  физическим  и  психическим  насилием,  является  насилие
сексуальное,  под  которым  понимается  посягательство  на  половую
неприкосновенность  жертвы  домашнего  насилия,  нарушающее  его
психическое  развитие,  использование жертвы домашнего насилия для
удовлетворения  своих  потребностей  или  получения  материальной
выгоды  путем  использования  в  качестве  сексуального  партнера  для
других (осуществляется в формах полового  сношения,  орального или
анального  секса,  других  телесных  контактов  с  половыми  органами
жертв  семейного  насилия,  обнажения  перед  несовершеннолетними
половых  органов,  вовлечения  их  в  проституцию,  порнобизнес,
порнографию) [4]. 

Сексуальное  насилие  характеризуется  и  тем,  что  при
изнасиловании  или  иных  действиях  сексуального  характера  (если
рассматривать их как самые распространенные половые преступления)
совершаются  посягательства  не  только  на  жизнь,  здоровье,  телесную
неприкосновенность  жертв  домашнего  насилия,  но  и  на  их  честь  и
достоинство,  т.е.  одновременно  сексуальное  насилие  сочетает  в  себе
черты и физического, и психического.

Следует  подчеркнуть,  что  подобные  действия  могут  как
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сопровождаться  физическим  и  психическим  насилием,  так  и
осуществляться  без  применения  силы  и  даже  с  согласия  жертвы,
например,  ребенка,  в  связи  с  тем,  что  он  в  силу  своего  возраста  и
развития  не  осознает  общественной  опасности  совершаемых  с  ним
действий (как разновидность беспомощного состояния).

Преступлением  является  не  только  сам  половой  акт,  но  и
демонстрация  порнографических  фильмов,  половых  органов  и  т.д.
Сексуальные связи между близкими, кровными родственниками (инцест
–  кровосмешение  и  эбьюз  –  использование  ребенка  в  качестве
сексуального объекта отцом или матерью) должны квалифицироваться
как самые опасные формы сексуального насилия, так как они являются
не  только  преступлениями,  но  и  свидетельствами  серьезных  и
необратимых нарушений в функционировании семьи. Поэтому случаи
сексуального домашнего насилия,  как правило,  приобретают большой
общественный резонанс.

Последствия сексуального насилия могут быть очень серьезными,
дети  становятся  замкнутыми,  раздражительными,  у  них  возникают
различные  поведенческие  и  психологические  нарушения.  Причем
сексуальное  насилие  может  причинить  больший  вред  здоровью  и
нормальному развитию ребенка, нежели физическое или психическое.

Сексуальное  насилие  в  вышеизложенном  понимании  –  это
проявление  физического  или  психического  насилия,  а  также
сексуальные  контакты  с  детьми  без  применения  физического  или
психического  насилия,  но  с  использованием  физиологических  и
психологических  особенностей  ребенка,  который  не  осознает
общественной опасности совершаемых с ним действий.

Такие действия наказывается по ст. 166 УК «Изнасилование», ст.
167 УК «Насильственные действия сексуального характера», ст. 168 УК
«Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и ст. 169 УК «Развратные
действия»[5].

Наибольшее  количество  насильственных  преступлений  в
семейной сфере  совершается  против  женщин и  несовершеннолетних.
Так, 30–40% всех тяжких насильственных преступлений и 25% убийств
совершается  в  семье;  женщины  и  дети  составляют  70%  всех  жертв
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тяжких  насильственных  посягательств,  совершенных  в  семье;  4  из  5
белорусских женщин (от 18 до 60 лет) подвергались психологическому
насилию в семье; каждая четвертая женщина подвергалась физическому
насилию; 22,4% – экономическому; 13,1% – сексуальному. 

По  данным  Центра  социологических  и  политических
исследований БГУ, избиению подвергались 6,5% опрошенных мужчин и
11,3% женщин; принуждались к половой связи – 5,7% мужчин и 12,7%
женщин;  отказ  в  деньгах  для  приобретения  жизненно  важных вещей
испытывали 7,8% мужчин и 17,2% женщин.

Вывод: общественные отношения по охране и защите женщин и
несовершеннолетних от проявлений насилия являются важной частью
правовой  действительности  современного  государства.  Эффективная
деятельность в данных направлениях позволяет сформировать здоровое
общество,  где  признается  приоритет  общечеловеческих  ценностей,
высок уровень морально-нравственного и духовного развития.

Семейная  жестокость  и  домашнее  насилие  не  могут
рассматриваться как личное дело членов семьи. Необходима разработка
комплексной  системы  социальных  и  правовых  мер  по  защите  прав
человека  в  семейной  сфере  и  по  профилактике  насилия  в  семье.
Посредством  средств  массовой  информации  и  просветительских
мероприятий  следует  осуществлять  пропаганду  ненасильственных
методов решения домашних конфликтов. 

Общесоциальная  профилактика  и  предупреждение  домашнего
насилия  имеет  многогранный  характер,  охватывает  собой  социально-
экономические  меры,  направленные  на  повышение  уровня  жизни
населения в целом и поддержку семей в частности; идеологическую и
культурно-просветительскую  работу  государства,  направленную  на
повышение  уровня  правосознания  и  правовой  культуры  населения;
координированную  национальную  политику,  направленную  на
оздоровление  населения  и  формирование  безопасного  и  комфортного
окружения  для  женщин  и  детей.  Важную  роль  в  числе  мер
профилактики  должны  играть  меры,  направленные  на  снижение
масштабов  злоупотребления  алкоголем  и  профилактику  алкоголизма
среди населения Республики Беларусь. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ,
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИХ І РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ЩО

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
Права  і  свободи  людини  і  громадянина  є  фундаментальним

надбанням  людства,  важливим  елементом  у  процесі  становлення  й
соціалізації кожного індивіда, адже дозволяють йому задовольняти свої
потреби та реалізовувати власний потенціал у різних сферах суспільного
життя. Ступінь їх гарантування є лакмусовим папірцем демократичного
розвитку будь-якої держави і суспільства. Проте, частина таких прав і
свобод не є абсолютною, оскільки у виняткових випадках, передбачених
Конституцією  України,  КПК  України,  законами  України  «Про
оперативно-розшукову  діяльність»,  «Про  контррозвідувальну
діяльність» та «Про розвідку» вони можуть бути тимчасово обмежені
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для  досягнення  розумного  балансу  між  інтересами  окремих  осіб,
суспільства  та  держави.  Зазначене  зумовило  потребу  в  теоретико-
правовому  дослідженні  складових  ознак  поняття  «права  і  свободи
людини  і  громадянина»,  що  вживаються  у  законодавчих  актах,
положеннями яких унормовано порядок проведення негласних слідчих
(розшукових)  дій,  оперативно-розшукових,  контррозвідувальних  і
розвідувальних заходів (далі – НСРД, ОРЗ, КРЗ і РЗ), що пов’язані із
втручанням  у  приватне  спілкування,  –  аудіо-,  відеоконтролю  особи;
арешту,  огляду  і  виїмки  кореспонденції;  зняття  інформації  з
транспортних  телекомунікаційних  мереж  та  з  електронних
інформаційних систем, відомості про факт та методи проведення яких
не підлягають розголошенню.

Виділення  цих  НСРД,  ОРЗ,  КРЗ  і  РЗ  із  переліку  інших  не
випадково,  оскільки  усі  вони  пов’язані  із  негласним  втручанням  у
приватне  спілкування (у  будь-якій  формі  та  у будь-який спосіб),  а  їх
проведення, за наявності на то відповідних підстав, визначених у законі,
має бути дозволено слідчим суддею. Такий порядок надання дозволу на
проведення  цих  заходів  зумовлений  тим,  що  таємниця  приватного
спілкування,  як  частина  приватного  життя  особи,  визнана  та
гарантована міжнародним правом і є невід’ємною складовою сучасного
правового,  демократичного  суспільства,  а  також  унормована  у
вітчизняному  законодавстві,  зокрема  Конституції  України  та  низці
інших законодавчих актів.

Основою  поняття  «права  і  свободи  людини  і  громадянина»  є
людина,  істота  не  лише  природна,  але  й  соціальна,  оскільки  її  мова,
мислення й навички створювати знаряддя праці сформувалися саме у
суспільстві.  Процес  еволюції  і  розвитку  суспільства,  як  соціальної
системи,  спричинив  виникнення  специфічних  взаємовідносин  між
людьми,  що  характеризувалися  певним  рівнем  усвідомленості  та
узгодженості. Це дозволило їм на певному історичному етапі розвитку
отримати  відносну  незалежність  від  природи  й  свободу  дій,  що
визначило  соціальний  характер  поняття  «людина»  та  дозволило
говорити  про  її  права  і  свободи,  як  про  одне  із  основних  ціннісних
надбань людської цивілізації. 

Громадянин  –  це  завжди  людина,  проте  не  кожна  людина  є
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громадянином,  що зумовлено певними відмінностями у  їх  правовому
статусі. Права людини мають природний та невідчужуваний характер,
тоді  як  права  громадянина  визначаються  належністю  людини  до
громадянства  певної  держави.  При  цьому,  правовий  статус  як
громадянина, так і людини чимало в чому збігаються, зважаючи на що в
Конституції України права і свободи людини і громадянина нормативно
закріплені в одному розділі.

З  огляду  на  сучасні  уявлення  основоположні  права  і  свободи
людини і громадянина – це правові можливості (міра свободи) особи,
здатні  забезпечити  її  розвиток  у  конкретно-історичних  умовах,  що
закріплені як міжнародні стандарти, загальні й рівні для всіх людей й
гарантовані  міжнародними  правовими  актами  і  законами  держави  як
невідчужувані.  Перелік  таких  прав  і  свобод  унормовано  у  Загальній
декларація  прав  людини  1948  р.,  Європейській  Конвенції  про  захист
прав людини та основоположних свобод 1950 р., Міжнародному пакті
про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародному пакті
про громадянські і  політичні права 1966 р.,  низці інших міжнародних
правових  актів  та  в  Конституції  України.  При  цьому,  в  ч.  1  ст.  22
Конституції  України  зазначається,  що  права  і  свободи  людини  і
громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Права  людини  невід’ємні  від  індивіда  і  належать  кожному
незалежно  від  громадянства,  расової  чи  національної  приналежності.
Кожна особа є носієм природних, породжених самою природою людини,
прав,  сукупність  яких  утворює  певну  систему,  складовими  якої  є
особисті, політичні, економічні, соціальні й культурні права. Деякі з цих
прав  мають  дуалістичну  сутність,  яка  полягає  в  можливості  їх
одночасного віднесення як до однієї, так і до іншої групи.

Права громадянина необхідно розглядати в органічному зв’язку з
інститутом  громадянства,  оскільки  його  права  і  свободи  визначають
сутність і зміст правових зв’язків особи і держави. Іноземці, особи без
громадянства та біженці, які законно перебувають на території держави,
мають фактично ті ж права і свободи, що і її  громадяни, за винятком
окремих  політичних  прав  –  брати  участь  в  управлінні  державними
справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і
бути  обраним  тощо,  що  означає  гарантовану  громадянам  України
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можливість  як  безпосередньо,  так  і  через  своїх  представників
здійснювати всю повноту влади.

Права  і  свободи  досить  часто  вживаються  як  тотожні  поняття,
проте  це  не  так.  З  одного  боку,  свобода  проявляється  у  можливості
вибору, здатності людини і громадянина обирати своє буття й керувати
ним.  З  іншого –  її  мірилом в  суспільстві  виступає право,  роль  якого
полягає в тому, щоб узгодити свободу окремої людини і  громадянина
(можливість  певної  поведінки)  зі  свободою  інших  членів  соціуму,
дотримуючись принципу рівності. Право у такому випадку виступає як
засобом забезпечення свободи, так і засобом обмеження неузгоджених із
суспільними  потребами  й  уявленнями  людей  про  обсяг  можливої
поведінки. 

Висновки. У  підсумку  можна  стверджувати,  що  під  час
здійснення НСРД, ОРЗ, КРЗ і РЗ, що пов’язані із втручанням у приватне
спілкування,  відбувається  правомірне  тимчасове  обмеження  окремих
прав  людини  –  права  на  повагу  до  приватного  і  сімейного  життя,
таємницю  листування,  телефонних  розмов,  телеграфної  та  іншої
кореспонденції, а не її свобод або прав і свобод громадянина. 

Відповідно до вимог ст.ст. 31, 32 Конституції України, ч. 2 ст. 246
КПК України,  ч.  3  ст.  8  Закону  України  «Про  оперативно-розшукову
діяльність»,  п.  6  ч.  2  ст.  7  Закону  України  «Про  контррозвідувальну
діяльність», ч. 4 ст. 13, ст. 15 Закону України «Про розвідку» тимчасове
обмеження прав людини під час проведення перелічених дій і заходів,
що  пов’язані  із  втручанням  у  приватне  спілкування,  може  бути
дозволено судом:

–  у сфері кримінальної  процесуальної діяльності  –  виключно у
кримінальному  провадженні  щодо  тяжких  або  особливо  тяжких
злочинів,  якщо  відомості  про  злочин  та  особу,  яка  його  вчинила,
неможливо отримати в інший спосіб;

– у сфері оперативно-розшукової діяльності – виключно з метою
запобігання  вчиненню  тяжкого  або  особливо  тяжкого  злочину,
запобігання  і  припинення  терористичних  актів  та  інших  посягань
спеціальних  служб  іноземних  держав  та  організацій,  якщо  іншим
способом одержати інформацію неможливо;

–  у  сфері  контррозвідувальної  діяльності  –  виключно  з  метою
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попередження,  своєчасного  виявлення  і  припинення  розвідувальних,
терористичних  та  інших  посягань  на  державну  безпеку  України  або
отримання інформації в інтересах контррозвідки;

–  у  сфері  розвідувальної  діяльності  –  з  метою  вирішення
розвідувальних завдань або потреби у забезпеченні власної безпеки за
межами України за умови, якщо ці  заходи безпосередньо пов’язані  із
здійсненням  розвідувальної  діяльності  за  межами  України  або
спрямовані на здобування розвідувальної інформації,  що має джерело
походження за межами України.

За  будь-яких  обставин,  згідно  ст.  32  Конституції  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. 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.

Малиновская А.В., студентка
Могилёвского филиала

ЧУО «БИП-Университет права и социально-информационных
технологий»,

 г. Могилёв, Республика Беларусь
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА ПО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В соответствии  со  статьей  139  Уголовного  кодекса  Республики

Беларусь  (далее  –  УК)  убийство  –  это  умышленное  противоправное
лишение жизни другого человека.

Для  характеристики  убийства  слова  «причинение  смерти»  и
«лишение  жизни»  являются  равнозначными,  поскольку  наступление
смерти  означает  прекращение  жизни,  а  прекращение  жизни  означает
наступление смерти.

Статья 139 УК устанавливает ответственность за убийство как за
самостоятельное преступление против человека.
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Убийство  как  уголовно-правовое  понятие  включает  в  себя
следующие признаки: убийство есть лишение жизни; жизни лишается
другой  человек;  лишение  жизни  является  противоправным;  лишение
жизни является умышленным.

В  словаре  русского  языка  С.И.  Ожегова  жизнью  именуется
совокупность  явлений,  происходящих  в  организмах,  особая  форма
существования  и  движения  материи,  возникшая  на  определенной
ступени  ее  развития;  физиологическое  существование  человека,
животного [1, с. 217].

По мнению белорусского исследователя Н.А. Бабия, жизнь – это
процесс,  растянутый  во  времени  и  ограниченный  определенными
рамками: моментом начала самостоятельной (внеутробной) жизни, или
моментом  рождения,  и  моментом  окончания  жизни,  или  моментом
смерти [2, с. 53].

Ввиду  того  что  нормами  УК,  предусматривающими
ответственность  за  убийство,  охраняются  лишь  живые  люди,
необходимо  четко  определить  моменты  рождения  и  смерти.
Потерпевшим от этого преступления может быть уже рождающийся и
еще не умерший человек. Если же преступное деяние было направлено
на уже умершего человека или против человека, который еще не начал
жить, то деяние не будет квалифицироваться как убийство.

Вторым  признаком  убийства  является  то,  что  жизни  лишается
только  другой  человек.  Содержание  права  на  жизнь  включает
возможность  человека  распоряжаться  своей  жизнью,  защищать  ее,
требовать такой защиты от государства. Таким образом, самоубийство
не  запрещается  и  неудавшаяся  попытка  суицида  не  влечет  за  собой
ответственности.

Еще  одним  признаком  убийства  является  противоправность.
Согласно  ст.  24  Конституции  Республики  Беларусь  каждый  человек
имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых
противоправных посягательств.  В  связи  с  этим причинение  смерти в
результате  совершения  правомерных  действий  не  может
рассматриваться как убийство. Так, не является убийством причинение
смерти:  в  условиях  необходимой  обороны;  при  задержании  лица,
совершившего преступление; при приведении в исполнение приговора
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суда о назначении смертной казни. К вопросу о правомерности лишения
жизни относится и вопрос о допустимости (недопустимости) эвтаназии.

Согласно  ст.  31  Закона  Республики  Беларусь  «О
здравоохранении» эвтаназия – это удовлетворение просьбы пациента о
прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти
посредством каких-либо действий (бездействия) с целью избавления от
мучительных  страданий,  вызванных  неизлечимым  заболеванием.  На
территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе
с  помощью медицинских (фармацевтических)  работников,  запрещено.
Лицо,  сознательно  побудившее  другое  лицо  к  эвтаназии  и  (или)
осуществившее  эвтаназию,  несет  ответственность  в  соответствии  с
законодательством  Республики  Беларусь.  Если  лицо  сознательно
побудило  другое  лицо  к  эвтаназии,  то  данное  лицо  будет  нести
ответственность по ст.  146 УК как за  склонение к самоубийству, а за
осуществление эвтаназии – по ст. 139 УК.

Четвертым  признаком  убийства  является  то,  что  им  считается
только  умышленное  причинение  смерти,  совершенное  с  прямым  или
косвенным  умыслом.  Лицо  сознает,  что  посягает  на  жизнь  другого
человека,  предвидит  неизбежность  либо  реальную  возможность
причинения смерти потерпевшему и желает ее наступления (при прямом
умысле) либо сознательно допускает (при косвенном умысле).

Покушение  на  убийство  может  совершаться  только  с  прямым
умыслом, т.е. когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный
сознавал  общественную  опасность  своего  действия  (бездействия),
предвидел  наступление  смерти  другого  человека  и  желал  этого,  но
смертельный  исход  не  наступил  по  независящим  от  него
обстоятельствам  (ввиду  активного  сопротивления  жертвы,
вмешательства  других  лиц,  своевременного  оказания  потерпевшему
медицинской помощи и др.).

Необходимо  отграничивать  убийство  от  умышленного
причинения  тяжкого  телесного  повреждения,  повлекшего  по
неосторожности смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве
умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при
совершении  преступления,  предусмотренного  ч.  3  ст.  147  УК,
отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается



166

в неосторожности.
Виды  составов  убийства выделяются  по  такому  критерию,  как

степень  общественной  опасности:  основной,  квалифицированный  и
привилегированный состав.

Основной состав  убийства закреплён в части 1 статьи 139 УК и
именуется  основным,  поскольку  не  содержит  в  себе  ни
квалифицирующих, ни привилегированных обстоятельств.

Квалифицированный  состав  убийства  наряду  со  всеми
признаками  основного  состава  дополнительно  включает  в  себя
квалифицирующие  обстоятельства,  строго  ограниченный  перечень
которых содержится в части 2 статьи 139 УК.

Привилегированный состав убийства наряду со всеми признаками
основного  состава  дополнительно  включает  в  себя  и
привилегированные  обстоятельства,  каждое  из  которых  указано  в
отдельных статьях: убийство матерью новорождённого ребёнка (ст. 140
УК); убийство, совершённое в состоянии аффекта (ст. 141 УК); убийство
при  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,
совершившего  преступление  (ст.  142  УК);  убийство при превышении
пределов необходимой обороны (ст. 143 УК) [3].

Вывод.  На  современном  этапе  развития  уголовного
законодательства  под  убийством  следует  понимать  умышленное
противоправное лишение жизни другого человека.  Неумышленное,  то
есть  неосторожное  убийство  УК  отвергается,  хотя  признается
причинение  смерти  по  неосторожности  –  ст.  144  УК.  Убийство  как
уголовно-правовое  понятие  включает  в  себя  следующие  признаки:
убийство  есть  лишение  жизни;  жизни  лишается  другой  человек;
лишение  жизни  является  противоправным;  лишение  жизни  является
умышленным.
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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Страхування  життя  передбачає  відповідальність  страхової
компанії  в  разі  смерті  страхувальника  (застрахованого)  під  час  дії
договору страхування або дожиття до певного обумовленого в договорі
строку.  Крім  того,  в  договорі  страхування  додатково  може  бути
обумовлена  відповідальність  страховика  і  при  дожитті  застрахованої
особи  до  певної  події,  наприклад  одруження,  народження  дитини,  а
також у разі втрати нею здоров’я від нещасного випадку.

Як  показує  світовий  досвід,  страхування  життя  завжди
розглядалося  як  вигідне  вкладення  грошей.  Страхувальник
(застрахований) за договором страхування життя може розраховувати на
страхову суму або пенсію в разі дожиття до закінчення договору, що є
засобом накопичення коштів. Страхування життя може бути й захистом
спадщини  страхувальника,  оскільки  дає  йому  змогу  передбачити
наслідки своєї  смерті  для близьких і  визначити частку спадщини, що
призначається  кожному  з  них.  Отже,  страхування  життя  дає  змогу
полегшувати передання майна, створювати грошові  фонди для різних
цілей (наприклад, витрат на успадкування або поховання).

Окрім  того,  значне  поширення  страхування  життя  сприяє
зменшенню соціальної напруги та навантаження на соціальний бюджет
країни.  Довгострокове  страхування життя,  договори за  якими можуть
бути укладені і на 10, і на 20, і на 40 років, дає можливість накопичувати
досить великі страхові фонди, тимчасово вільна частина яких може бути
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використана як джерело інвестицій у народне господарство, що сприяє
стабілізації фінансового стану держави.

Договори страхування життя мають певні особливості. Так, у разі
страхування  життя  відповідальність  страхової  компанії  настає,  якщо
страхувальник (застрахований) помер з будь-якої причини (а не тільки
від нещасного випадку, як це передбачено при страхуванні від нещасних
випадків).  Договір  страхування  вважається  договором  приєднання,
оскільки  цей  договір,  і  особливо  загальні  його  умови,  виробляється
лише страховиком. Страхувальник погоджується на умови, які пропонує
йому страховик.  Це договір  доброї  волі,  бо  в  його  основу покладено
довіру між страховиком і страхувальником. Наприклад, страхувальник,
укладаючи договір, зобов’язаний відповідати на поставлені запитання, і
відповідати чесно. Інакше договір страхування вважається недійсним.

При  проведенні  страхування  життя  основними  страховими
випадками  є  дожиття  до  закінчення  строку  страхування  або  смерть
страхувальника  (застрахованого)  протягом  його  дії  [1].  Саме  тому
страховій  компанії  потрібно  визначити  ймовірність  цих  подій.  Якщо
взяти до уваги цей важливий момент, можна досягти еквівалентності у
відносинах  між  страховиком  та  страхувальником  і  забезпечити
страховикові  можливість  побудувати  міцну  фінансову  основу  своєї
діяльності. На шляху до вирішення цього завдання важливе місце має
вимірювання  норм  смертності.  З  цією  метою  складають  таблицю
смертності, яка базується на показниках статистичного обліку населення
або  матеріалах  самої  страхової  компанії.  Таблиця  смертності  містить
розрахункові  показники,  які  характеризують  смертність  населення  в
окремих вікових групах і доживаність під час переходу до іншої вікової
групи. Така таблиця показує, скільки років у середньому може прожити
одна людина з-поміж тих, хто народився, або тих, хто досяг даного віку.
Страховикові,  який  здійснює  страхування  життя,  важливо  знати
фактори, які впливають на смертність населення. 

До  таких  факторів  можна  віднести  вік,  професію,  місце
проживання,  стать.  Страховикові  при  розробці  умов  страхування
необхідно врахувати, що найбільше людей помирає в дитячому віці, у
проміжку до 25 років смертність зменшується, а далі поступово зростає.
Залежно  від  професії  громадянин  може  підлягати  більшому  або
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меншому  ризику  втратити  здоров’я  і  життя.  Так,  наприклад,  ризик
каліцтва  або  навіть  смерті  в  акробата  вищий,  ніж  у  службовця.
Страховикові необхідно врахувати і стать потенційних страхувальників.
Як свідчить статистика, з ряду причин чоловіча смертність вища, ніж
жіноча.  Місце  проживання  людини  також  має  неабиякий  вплив  на
тривалість її життя. Різні умови проживання складаються в сільській і
міській місцевостях, у відносно чистих і забруднених з погляду екології
зонах. 

Отже, розробляючи умови страхування і визначаючи розмір плати
за  страхову послугу,  страховик  має  взяти  до  уваги  розглянуті  щойно
фактори.

Висновок. В  Україні  особисте  страхування  ще  не  добре
розвинене.  Питома  вага  премій  зі  страхування  життя  до  загального
обсягу всього ринку страхування не перевищує 4,4%. Серед основних
причин, що гальмують розвиток особистого страхування слід виділити:
втрату довіри до держстраху і до комерційних страхових організацій, які
виявилися нездатними виконати взяті на себе зобов'язання;  недосконале
законодавство;  низький  рівень  доходів  населення,  а  отже  зниження
платоспроможності.
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ПРО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ

ТЕХНІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Законотворчість потребує від законодавця не лише відповідного

рівня загальної і  правової культури, але й спеціальних знань, навичок
формувань  і  формулювання  змісту  законодавчих  актів.  Ці  знання  в
юридичній  теорії  і  практиці  іменують  законодавчою  технікою,  яка  є
певною системою вимог, методів і  прийомів при створені нормативно
правових приписів, законів і підзаконних актів та їх систематизації [1, с.
115].
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Ряд  проблем  юридичної  техніки  окреслюють  науковці  в  своїх
наукових працях. Так, наприклад, І.І. Онищук зазначає, що потребують
розв’язку  проблеми  конструювання  механізму  дії  та  реалізації
прийнятих норм, а також пов’язані з ігноруванням техніки юридичного
письма,  недотриманням  у  законотворенні  обов’язкових  правил,
застарілістю нормативно-правових актів (що вимагає внесення до них
змін і  доповнень),  декларативністю, багатослівністю,  дріб’язковістю в
законодавчих текстах тощо [2, с. 1].

Суттєвим недоліком правотворчого процесу є відсутність єдиних
критеріїв при виробленні та виборі форми нормативно-правових актів.
Не  зовсім  зрозуміло,  чому  в  одних  випадках  певне  коло  правових
відносин  регулюється  законом,  в  інших  -  президентськими  указами,
урядовими постановами,  відомчими нормативно-правовими актами та
нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування  [1,  с.
113].

Юридична техніка може розглядатися як інструментарій (засоби,
прийоми), як процес (діяльність), як результат (синонім права). 

Головним призначенням юридичної техніки, вважав Р. фон Йерінг,
є «формальна обробка існуючого правового матеріалу», тобто кількісне і
якісне  спрощення права.  [3,  с.  332].  Але це  не єдине завдання,  яке з
успіхом  вирішується  юридичною  технікою.  Не  менш  важливим
завданням,  що  завжди  стоїть  перед  юридичною  технікою,  є
недопущення конфлікту юридичної і реальної дійсності. Найсуттєвішою
ознакою  закону  є  те,  що  він  відображає  об'єктивний  стан  речей,
об'єктивні зв'язки між особами, предметами, явищами.

Слово  «техніка»  походить  від  грецького  (мистецтво,
майстерність),  воно  вживається  в  багатьох  значеннях:  майстерність,
вміння, знання, мистецтво, досвід, прийоми роботи, висока кваліфікація,
вправність і ін. 

Застосування  терміну  «техніка»  до  права,  як  зазначає  Г.І.
Муромцев, є окремий випадок його використання в нетехнічних сферах
соціального життя,  зокрема в мистецтві, відповідних галузях науки, в
спорті  і  т.д.  При  цьому  в  понятті  «юридична  техніка»  термін
«юридична»  є  свого  роду  «прив'язкою»,  покликаної  окреслити рамки
застосування поняття «техніка». У цих умовах останнє повинно мати як
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мінімум два значення: загальне, або «наскрізне», повсюдно прийнятне, і
спеціальне,  що  відображає  його  специфіку  в  конкретній  сфері
застосування (праві, літературі, різних видах мистецтва і т.д.) [4, с. 9]. 

Загалом  за  напрямками  застосування  (видова  класифікація)
юридична  техніка  поділяється  на  законодавчу  (правотворча,
нормотворча),  тобто  сукупність  правил,  прийомів,  способів створення
нормативних актів (підготовка, розробка, складання, оформлення) та їх
видання  (оприлюднення)  із  дотриманням правил,  що  встановлені  для
цього; техніку систематизації законодавства, тобто використання таких
способів  його  систематизації,  як  облік,  інкорпорація,  консолідація,
кодифікація,  з  метою  упорядкування  та  спрощення  відповідного
застосування  норм  права  в  практичній  правничій  діяльності;  техніку
правозастосування нормативно-правових актів, тобто дії уповноважених
суб’єктів  щодо  належного  зовнішнього  оформлення  відповідного
індивідуального  правозастосовного  акта  (назва,  органи  видання  або
видачі,  час  і  місце  видачі,  підпис,  печатка,  зміст  тощо),  дотримання
формальних  ознак  нормативного  документу  (рішення,  фіксація
юридичного  факту,  відповідність  термінологічного  стилю  мові
законодавства і т. ін.).[5, с. 54].

Висновки.  Недооцінка  вимог  юридичної  техніки  веде  до
порушення  логіки,  стилю  викладу,  веде  до  декларативності,
суперечливості, неясності юридичних документів, виникнення помилок,
що  мають  негативні  наслідки  для  суб'єктів  права.  Тому  володіння
юридичною  технікою  слід  розглядати  як  грамотність  юриста.  Більш
того, високий техніко-юридичний рівень правових документів - один з
найважливіших  показників  правової  культури  суспільства  в  цілому.
Розв'язання проблеми нами вбачається у тому, що необхідно розробити
ряд  нормативно-правових  актів,  які  забезпечили  б  системне  й  чітке
правове регулювання у сфері юридичної техніки.

Найбільш оптимальний  і  комплексний  підхід  до  удосконалення
нормативно-правових  актів  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільних
відносин має передбачати такі заходи:  усунення причин низької якості
нормативно-правових  актів;  удосконалення  нормативно-правового
регулювання вимог до юридичної техніки; унормування лексики і логіки
тлумачення  правових  текстів;  складення  правил  розуміння  і  вжитку
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правових термінів; уніфікація правил техніки юридичного письма. [2, с.
12-13].
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ТРАВМАТИЗМА
Наблюдающееся в последнее время возрастание энергетического,

материально-экономического,  информационного  потенциала
производственных  комплексов  и  систем,  применение  новых  энерго-,
материало-  и  наукоемких  технологий,  а  также  другие  объективные
причины, связанные с научно-техническим прогрессом, требуют новых,
более  полных  представлений  о  производственном  травматизме
различных опасностях технических систем, а также переоценки старых
и  выработки  новых  критериев  и  факторов  оценки  и  профилактики
травматизма.

Объективное качественное усложнение технических систем, резко
ускорившееся в 80-90- е гг. XX века в Западной Европе и Америке, в
нашей  стране  шло  значительно  медленнее,  что  было  связано,  в
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основном, с политическими и экономическими причинами. Однако со
второй половины 1990-x гг. после реализации определенных политико-
социальных  преобразований,  наблюдался  некоторый  экономический
рост,  приведший  к  возникновению  новых  производств,
переоборудованию,  реконструкции  имеющихся,  широкому  внедрению
более  совершенных  технологий  и  оборудования.  В  настоящее  время,
хотя и с некоторым «опозданием», наша страна повторяет путь стран
Запада, движущихся к построению так называемого «информационного
общества». Именно поэтому все более актуальными в настоящее время
становятся  вопросы  профилактика  травматизма  на  различных
промышленных предприятиях [1, c.12-21].

В  настоящее  время  вопросам  разработки  теоретических  основ
системного  подхода  к  исследованию  опасности  технических  систем
уделяется большое внимание, как зарубежными, так и отечественными
исследователями.

В то же время, на подавляющем большинстве предприятий анализ
производственного травматизма производится только на основе расчета
так  называемых  стандартных  показателей  несчастных  случаев
(стандартных  показателей,  реперов  опасности)  –  коэффициентов
частоты, тяжести несчастного случая и некоторых других. Расчет этих
коэффициентов,  хотя  и  позволяет  ориентировочно  оценить  степень
опасности  системы,  тем  не  менее,  не  дает  информации  о  характере
могущих  возникнуть  несчастных  случаев,  их  последствиях  и  т.д.,  а
значит,  практически  бесполезен  при  решении  проблемы  активного
управления безопасностью в технической системе.

Отсюда возникает необходимость перехода к оптимизации задач
активного управления профилактикой производственной безопасности.

Следует  отметить,  что  основными  причинами  негативных
последствий на обследованных предприятиях явились:

- старение основных производственных фондов, износ которых в
отдельных отраслях промышленности достигает 70 %;

-  заметное  сокращение  объемов  профилактического  и
капитального  ремонта  промышленных  зданий,  сооружений  и
оборудования;

-  прекращение  разработок  по  созданию  новой  техники  и
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технологии и технического обновления на этой основе;
- ухудшение контроля технической безопасности производств, в

результате разрушения отраслевой системы управления охраной труда,
сокращение служб охраны труда на предприятиях;

-  ухудшение  обеспечения  средствами  индивидуальной  защиты,
нарушение надежности работы средств и систем коллективной защиты
рабочих мест;

-  ослабление  ответственности  работодателей  и  руководителей
производств за состоянием и условий и охраны труда;

- снижение производственной и технологической дисциплины.
Для  разработки  адекватных  профилактических  мероприятий  по

снижению  травматизма  необходимо  располагать  достоверными
данными  в  конкретном  регионе  (предприятии,  цехе  и  т.д.)  и  в
конкретное  время.  Отсюда  становится  понятной  необходимость
грамотного,  квалифицированного  и  непредвзятого  расследования
несчастных  случаев  на  производстве.  В  противном  случае  кроме
неправильных выводов по причине конкретного несчастного случая и
мероприятий по устранению его последствий могут быть разработаны
неадекватные  мероприятия  по  профилактике  подобных  несчастных
случаев.

Современной  наукой,  исходя  из  императива  профилактики,
постулируется приоритет профилактической работы, в том числе и по
предупреждению  производственного  травматизма,  являющейся  одним
из главных моментов повышения уровня безопасности существующих
«человеко-машинных»  систем.  Несчастный  случай  на  производстве,
который  заканчивается  смертью  пострадавшего  –  это  чрезвычайное
происшествие. Источник любого происшествия в досадных, а порой и
преступных  промахах  в  работе,  следствие  чей-то  беспечности,
некомпетентности и равнодушия.

Известно,  что  частота  возникновения  травматизма  на
предприятиях подчиняется закономерности, напоминающей пирамиду, у
которой  в  основании  лежат  риски,  имеющие  место  на  производстве,
далее микротравмы, и т.д.

Статистика  показывает,  что  если  на  предприятии  происходит
смертельный случай,  то в его основе лежат от тысячи до нескольких
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десятков  тысяч  опасных  условий.  Можно  считать,  что  руководство
предприятия не доглядело эти тысячи опасных ситуаций. С этой точки
зрения  происшествие  со  смертельным  исходом  это  закономерное
завершение  вышеуказанной  «пирамиды»  то  есть  ее  вершина.  В
основании этой пирамиды лежат нерегистрируемые нарушения,  выше
легкие  травмы,  еще  выше  травмы  с  временной  утратой
трудоспособности,  а  ближе  к  вершине  происшествия  с  тяжелыми
последствиями.  И,  наконец,  смертельный  случай.  Установлено,
например,  что  одному  смертельному  случаю  предшествует  10-30
случаев тяжелых травм (по- разному на разных предприятиях), 100-300
легких  травм,  1000-3000  микротравм  и  10-30  тысяч  так  называемых
опасных факторов. Если у основания этой пирамиды, на уровне опасных
ситуаций никаких профилактических действий не предпринимать, то по
мере их накопления происшествие со смертельным исходом становится
закономерным и неотвратимым.

Уровень производственного травматизма на многих предприятиях
остается достаточно высоким на протяжении многих лет. Тем не менее,
исходя  из  анализа  статистики  в  отраслях  экономики,  относительно
позитивные тенденции производственного травматизма со смертельным
исходом  наблюдается  в  целом  по  промышленности.  Таким  образом,
профилактика травматизма связана, в первую очередь, именно с работой
на «базовом» уровне данной пирамиды, то есть с ее нормализацией. При
всей  очевидности  данного  положения,  на  практике,  в  связи  с
отсутствием полной и абсолютно достоверной информации, возникают
определенные сложности его реализации.

Главной и наиболее трудно разрешимой проблемой в этом плане
является  то,  что  работники  предприятия  заинтересованы  в  сокрытии
фактов  травматизма,  или  переквалификации  их  на  менее  тяжкие,
поскольку несут за них персональную ответственность. Следовательно,
идя только по пути усиления ответственности руководителей, одними
карательными  мерами  не  удастся  достигнуть  ожидаемого  результата,
ибо каждый вскрытый на производстве факт травматизма вышестоящим
руководителем будет восприниматься не как положительный момент в
профилактической  работе,  проводимой  в  подразделении,  а  как
основание для наказания [2,c.200-203].
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ЧУО «БИП – университет права и социально-информационных
технологий»,

г. Минск, Республика Беларусь 
ПЕРВЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВУЗ
 Потребность  в  развитии  неосударственного  юридического

образования, начиная с 90-х годов ХХ века, была связана с изменениями
в  социально-экономических  условиях  существования  республики.
Поскольку государство являлось в той или иной мере монополистом на
собственность,  возникало  много  вопросов.  В  результате  перестройки
стали  создаваться  частные  предприятия.  Появился  спрос  на
юридические кадры. А их явно не хватало. Одно дело – регулировать
отношения  в  рамках  одной  формы  собственности,  где  главенствовал
приказной порядок. И другое дело – договорные отношения. Появились
кооперативы,  малые  предприятия,  индивидуальные  предприниматели.
На  ситуацию  отреагировал  Союз  юристов  Беларуси.  Благо,  что  им
руководить изначально стал работник вуза  доктор юридических наук,
профессор  С.Ф  Сокол.  Он  сразу  обнаружил  проблему  нехватки
юридических кадров по звонкам с мест председателю Союза юристов.
За этим последовала инициатива создать учебное заведение. 

Ни  практики,  ни  законодательства,  которые  бы  открывали
перспективы создания негосударственного высшего учебного заведения
в Беларуси, в 90-х годах не было. Поддержка Совета Министров БССР
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постановением,  в  котором  была  такая  формулировка:  «Одобрить
инициативу Союза юристов», была недостаточной, так как реализация
её согласно существовавшему на то время союзному законодательству
была  затруднена.  Создание  вуза  было  прерогативой  Совмина  СССР.
Поддержка всё же имела определенное значение: выход был найден в
законодательстве  о  малых  предприятиях.  Отсюда  и  одно  из  первых
названий  учебного  заведения  «Малое  предприятие  Минская  высшая
юридическая школа». 

В  соответствии  с  Уставом  учредителями  стали  Союз  юристов
БССР  –  юридическое  лицо  и  физические  лица  С.Ф.  Сокол,
Н.П.Вербицкий,  А.В.Марыскин,  Г.Г.Сокол,  Е.А.Водоевич.  Малое
предприятие  было  зарегистрировано  Ленинским  райисполкомом  г.
Минска. Образование учебного заведения было утверждено бюро Союза
юристов.  Фактически  Минская  высшая  юридическая  школа  стала
первым  негосударственным  учебным  заведением  не  только  в
республике, но и в СССР. 

Надо  заметить,  что  платную  форму  обучения  по  опыту,
почерпнутому  в  Республике  Польша,  С.Ф.Сокол  опробовал  ранее,
создал  в  1988  г.  платное  отделение  при  факультете  правоведения
Гродненского государственного университета.

Протокол  общего  собрания  членов  Малого  предприятия  от  13
ноября  1990  г.  был  первым  юридическим  документом  вуза.  Им
утвержден  устав  малого  предпрятия,  решение  о  передаче  его  на
регистрацию в исполком Ленинского района и об избрании С.Ф. Сокола
в должности ректора. В этой должности его утвердил Союз юристов.

Для  набора  студентов  в  первые  годы  опирались  на  практику
советского  периода,  когда  вуз  направлял  ориентировку-письмо  в
организации  с  просьбой  рекомендовать  их  специалистов  для
поступления в вуз. В таком письме указывалось, что Минская высшая
юридическая  школа  создана  с  целью  обеспечения  юридической
подготовки управленческих кадров. Такой опыт помог иметь к декабрю
1990 года  70 студентов-заочников.  90% из них были люди с высшим
неюридическим  образованием.  В  их  числе  даже  2  кандидата
технических наук. Их учили три года. 

Учебно-планирующую  документацию  разрабатывал  сам
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С.Ф.Сокол.  Благо  он  имел  опыт  декана  факультета  правоведения.
Первыми преподавателями стали учредители, некоторые из них имели
степени кандидатов и докторов наук. На заседании МВЮШ 29.12.1990 г.
было решено создать 3 кафедры: государственного права и советского
строительства,  хозяйственного  и  гражданского  права,  правового
обеспечения  ВЭД.  В  1991  году  набор  был  более  успешен,  хотя  пока
неизвестно  было,  какой  документ  у  негосударственного  вуза  будет
итоговым. Закон об образовании пока не был принят парламентом. Но
узаконение других вузов в 1992 году вынудило законодателей решать
этот вопрос. Такие были стартовые условия. 

На  Пленуме  Союза  юристов  в  марте  1992  года  С.Ф.  Сокол
докладывал,  что  в  вузе  обучается  150  студентов  стационара  и  350
студентов-заочников.  Встал  вопрос  о  площадях  для  образовательной
деятельности. Были использованы площади Института политологии при
ЦК КПБ, в который была превращена Высшая партийная школа в связи
с прекращением 6 ноября 1991 года деятельности КПСС. Пребывание в
таком  здании  повысило  и  авторитет  БИПа.  Из-за  прекращения
деятельности  КПБ  летом  1992  года  это  здание  было  передано  БГУ.
Предложение ректора университета Ф.Н.Капуцкого войти в состав БГУ
не было принято. Учебные площади удалось найти в учебном центре
Федерации профсоюзов, где на то время работала юристом Л.К. Сокол.

4 июня 1991 г. совет МВЮШ принял решение о преобразовании в
малое  предприятие  «Белорусский  институт  правоведения».  Исполком
центрального совета Союза юристов поддержал это решение 10.07.1991
г. Устав БИПа был 13 августа 1991 г. утвержден исполкомом Ленинского
района г.  Минска. БИП как преемник МВЮШ принял на работу всех
работавших в высшей юридической школе. 

18 августа 1992 г. Министерство образования подтвердило статус
вуза.  В том же году удалось приобрести часть пустующего детсада и
восстановить  под  учебные  цели.  Первые  лицензии  вузу  выдали
26.06.1993 года. Тогда же был зарегистрирован Устав. В лицензии №190,
выданной  МП  «Белорусский  институт  правоведения»,  подтверждено
право выдавать выпускникам дипломы государственного образца.  Вуз
прошел  открытие  территориальных  факультетов:  в  Могилеве,
Барановичах,  Гродно с последующим превращением их в марте  1995
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года в филиалы.
 К  1994-95  учебному  году  сформировалась  основная  стрктура

БИПа.  Институт  и  филиалы  стали  создавать  свою  историю.  Устав,
утвержденный  Министерством  образования  и  науки  в  марте  1995  г.,
содержал  кроме  типичных  положений  для  высшего  образования
принципиально  новые  положения  –  о  его  частном  характере.  Было
зафиксировано,  что  реорганизация  и  ликвидация  производится  по
решению  Совета  уредителей.  Имущество  и  недвижимость  БИПа
является собственностью учредителей.

В  1996  г.  Министерство  образования  выдало  сертификат  о
государственной  аккредитации.  Через  механизм  аккредитации  из  18
частных  вузов  осталось  13.  В  1998  г.  заканчивался  срок  действия
лицензий и Министерство образования попыталось оказать давление на
негосударственные  вузы.  Хотели  выдавать  лицензию  на  1  год.  С.Ф.
Сокол опротестовал это решение через прокуратуру как незаконное.

На  протяжении  своей  истории  БИП чаще  под нажимом сверху
менял своё название. Изначально назывался МП ”Белорусский институт
правоведения”.  Затем  последовательно:  Белорусский  инстиут
правоведения  (1993),  Белорусский  негосударственный  институт
правоведения (1995), Учреждение образования “Белорусский институт
правоведения” (2000),  Частное  учреждение образования “Белорусский
институт правоведения” (2014), Частное учреждение образования “БИП-
Институт правоведения” (2015).

Важное  значение  в  переживании  трудностей  имело  открытие
техникума бизнеса и права и сотрудничество с ним в наполнении вуза
абитуриентами.  Это  оказалось  плодотворным  шагом  в  условиях  так
называемой демографической ямы.

Существенным  событием  для  вузов  стало  решение  об
упразднении малых предприятий и введение организационной формы
“общество  с  ограниченной ответственностью”.  Был изменен устав.  В
состав учредителей ООО “БИП-С” была введена семья: сам С.Ф.Сокол,
жена Л.К.Сокол, дочь С.С.Захарченко, сын С.С.Сокол.

Интересный  опыт  сотрудничества  сложился  с  Бердянским
институтом  предпринимательства.  На  взаимовыгодной  основе  был
заключен  договор.  Бердянский  вуз  не  имел  лицензии  на  подготовку
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правоведов. По договору Институт предпринимательства осуществлял
набор  по  этой  специальности  и  предоставлял  учебные  площади  для
осуществления образовательной деятельности. Заочное обучение велось
по учебным планам и программам БИПа.  4 года  студенты учились в
Бердянске,  на выпускной курс их переводили в БИП для довершения
учебы, сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы.
Сотрудничество продолжалось с 1996-го по 2003 год.

Руководство  продолжило  заниматься  укреплением материально-
технической базы института. Корпус в Серебряке со временем перестал
удовлетворять  возросшие  потребности  учебного  процесса.  В  начале
1997 года институт переехал в здание, построенное долевым способом с
болгариным  Кириллом  Петковым.  Еще  одно  здание  долевого
строительства по улице Замковой, 33 послужило дальнейшему развитию
института. Для Барановичского, Гродненского и Могилёвского филиалов
были построены отдельные корпуса. Причем в Барановичском филиале
была  предусмотрена  гостиница-общежитие,  а  в  цокольном  зале
помещения  для  спортивных  занятий  и  тренировок.  К  сожалению,  в
недрах  Министерства  образования,  которым  тогда  руководил  А.М
Радьков,  родилась  идея  на  базе  филиалов  БИПа,  БНТУ  и
Барановичского  педколледжа  создать  университет.  Пришлось  отдать
корпус в обмен на неиспользуемый детсад в Минске. Но ведь одно дело
помещение для экономико-правового факультета. И другое – лишились
филиала,  который  успешно  работал.  Всё  это  не  помешало  и  дальше
динамично развиваться вузу.

Вывод. Таковы  вехи  истории  первого  негосударственного
профильного юридического вуза. И это первенство значится не только в
Беларуси,  но  и  в  былом Советском Союзе.  В  ноябре  2020 года  БИП
получил статус университета. Именно Учреждению образования “БИП-
Университет права и социально-информационных технологий” удалось
обойти  бюрократические  уловки  и  самореализоваться  как  высшему
учебному заведению. Это стало возможным благодаря настойчивости,
профессионализму учредителя, поддержке семьи, в которой все юристы,
и  четкому  представлению  о  необходимости  правовых  знаний  для
Беларуси, с 90-х годов ХХ века устремлённой к независимости. 
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КОНКЛЮДЕНТНАЯ ФОРМА СДЕЛКИ 
Сделки  являются  одним  из  важнейших  и  наиболее

распространённых  юридических  фактов  и  оснований  возникновения,
изменения  или  прекращение  гражданских  правоотношений.  Именно
поэтому  институт  сделки  относится  к  числу  основных  институтов
гражданского права. Сделки играют большую роль в хозяйственной и
общественной  жизни.  При  помощи  сделок  юридические  лица
организовывают перевозки своего товара, широко используются сделки
в  области  внешней  торговли,  большое  значение  имеют  в  сфере
культуры.

Под  формой  сделки  понимается  способ  выражения  воли  её
участников.  Она  может  быть  трех  видов:  устная,  письменная  и
конклюдентная.  Мы  более  подробно  рассмотрим  конклюдентную
форму сделки. 

Конклюдентные  сделки  -  сделки  заключенные  путем
конклюдентных действий. Конклюдентные действия (от лат. concludere -
заключать) - поведение, через которое обнаруживается намерение лица
вступить в сделку [1, c. 166]. 

Например, конклюдентные действия - это оплата покупателем на
кассе  магазина  заранее  расфасованных  и  упакованных  продуктов
питания. Еще один пример - принятие гражданином наследства. При
фактическом  вступлении  в  наследство,  человек  не  подписывает
никаких  документов,  но  он  может  проживать  в  квартире,  делать
ремонт, платить коммунальные услуги и т.д.  Из чего следует,  что он
согласен на вступление в наследство. 

Конклюдентные  действия  -  это  явление  весьма
распространенное, поэтому оно имеет ряд характерных признаков: 
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1)  соответствие  условиям  договора.  Противоречие  данных
действий предмету соглашения недопустимо.

2)  срок,  установленный  для  акцепта  определенной  оферты,
обязательно должен быть соблюден [2, c. 116].

Г.Ф. Шершеневич  указывал  на  то,  что  «когда  действие  имеет
своей  прямой  задачей  выразить  волю  на  данный  случай,  то  такое
выражение  будет  непосредственным.  Непосредственное  выражение
воли обнаруживается или в словах,  или в движениях.  Так,  например,
когда лицо заявляет, что согласно вступить в предлагаемый договор, то
это будет словесное заявление. Но, кроме этого, наиболее пригодного и
употребительного способа, выражение воли может быть обнаружено в
движениях. Так, утвердительное или отрицательное кивание головой в
ответ  на  предложение  является  непосредственным выражением  воли.
Посылка заказанных товаров есть согласие, выраженное не словами, а
действием» [3, c. 234].

К  конклюдентным  действиям  относится  множество  самых
разнообразных действий. Действия по выполнению указанных в оферте
условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение
работ, уплата суммы и т.п.), совершенные лицом, получившим оферту, в
срок, установленный для ее акцепта, считается акцептом, если иное не
предусмотрено  законом,  иными  правовыми  актами  или  не  указано  в
оферте.  При  этом  считается,  что  стороны  достигли  соглашения  по
существенным  условиям  договора.  Однако,  при  таком  способе
заключения договора бывает сложно выявить волю лица, совершающего
конклюдентные  действия,  поэтому  для  придания  им  формы  акцепта
необходимо,  чтобы  они  были  выполнены  на  условиях,  указанных  в
оферте.

К  конклюдентным  действиям  стороны  прибегают  только  тогда,
когда  отсутствует необходимость согласовывать какие-либо условия и
закон, а также существо сделки, допускают применение такого способа
совершения.

Конклюдентные  действия  могут  иметь  правовое  значение  на
любой  стадии  развития  договорных  отношений  сторон.  Они  могут
касаться  факта  заключения  договора,  изменения  его  условий  или
прекращения его действия.
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Совершение  конклюдентных  действий  при  определенных
условиях может рассматриваться как согласие на внесение изменений в
договор, заключенный в письменной форме.

Стоит отметить, что конклюдентные действия - это юридические
взаимоотношения,  как  правило,  не  влекущие  за  собой  никаких
правовых  последствий.  Именно  поэтому  зачастую  добросовестные
участники сделки попадают в сложное положение.

В  деловой  практике  нередки  случаи,  когда  стороны  не
подписывают  общего  договора  одновременно  и,  не  дожидаясь  его
подписания  контрагентом,  приступают  к  выполнению  своих
обязательств.  В  этом  случае  недобросовестный  контрагент  может
заявить  об  отсутствии  договора  и,  как  следствие,  о  ненаступлении
договорных взаимоотношений [1, c. 167].

Вывод: конклюдентные действия - это сделка, осуществляемая
посредством выражения воли участников их поступками, поведением,
из чего и становятся понятными их намерения. Она допустима лишь в
конкретных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь,  договором  или  правилами.  Субъект  гражданский
взаимоотношений  должен  четко  понимать,  какие  его  действия
являются  конклюдентными,  а  какие  -  нет.  Ведь  в  случае
непроизвольного  совершения  сделки  договор  обязателен  к
выполнению.  Несоблюдение  условий  данного  соглашения  может
повлечь предусмотренную им ответственность. 
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ВИДЫ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ПО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Развитие  и  совершенствование  трудового  законодательства  для

Республики  Беларусь  имеет  приоритетное  значение  с  учетом
социальной  направленности  системы  нашей  страны.  Прежде  всего,
учитывая  динамику  социально-экономического  развития  Республики
Беларусь,  направленность  политики  государства  на  преодоление
условий  экономического  кризиса,  первостепенную  важность
приобретает  вопрос  должного  урегулирования  различных  аспектов
отношений между работником и нанимателем.

Трудовой договор как юридическое понятие можно рассматривать
с  нескольких  позиций.  В  юридической  литературе  трудовой  договор
обычно трактуют как соглашение о труде, которое служит основанием
возникновения  трудового  правоотношения,  как  организационно-
правовую  форму  занятости  граждан,  как  центральный  институт
трудового  права,  регулирующий  порядок  заключения,  изменения,  и
прекращения трудового договора. 

На  сегодняшний  день,  трудовой  договор  имеет  уже  большое
понятие  в  трудовом  праве,  имеет  стойкое  установление  прав  и
обязанностей,  условий  наступления  ответственности  за  нарушение
установленных  правил  и  порядок  объема  ответственности  -  все  это
сфера  действия  законодательства  закрепленное  в  различных
международных и республиканских актах.

Трудовой договор является основным документом, заключаемым
между работником и нанимателем. Согласно п. 3 ч.  1 ст. 1 Трудового
кодекса  Республики  Беларусь  (далее  -  ТК).  Трудовой  договор  –  это
соглашение  между  нанимателем  и  работникам,  в  соответствии  с
которым работник обязуется выполнять работу по определенной одной
или  нескольким  профессиям,  специальностям  или  должностям
соответствующей  квалификации  согласно  штатному  расписанию  и
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соблюдать  внутренний  трудовой  распорядок,  а  наниматель  обязуется
предоставлять  работнику  обусловленную трудовым договором работу,
обеспечивать  условия  труда,  предусмотренные  законодательством  о
труде,  локальными  нормативными  правовыми  актами  и  соглашением
сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату  [1,  с.
83].

В  соответствии  со  ст.  17  ТК  трудовые  договоры  могут
заключаются: на  неопределенный срок;  определенный  срок  не  более
пяти лет (срочный трудовой договор).

Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Срочный  трудовой  договор,  за  исключением  контракта,
заключается  в  случаях,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения: на время выполнения определенной
работы,  когда  время  завершения  работы  не  может  быть  определено
точно;  на  время  исполнения  обязанностей  временно  отсутствующего
работника,  за  которым  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом
сохраняются  место  работы,  должность  служащего  (профессия
рабочего);  на время выполнения сезонных работ,  когда работы в силу
природных  и  климатических  условий  могут  выполняться  только  в
течение определенного сезона;  с  лицами,  принимаемыми на  работу в
организации, созданные на заведомо определенный период; с лицами,
принимаемыми  на  должность  служащего  (профессию  рабочего),
которую занимал молодой специалист, молодой рабочий (служащий) до
призыва  его  на  военную  службу,  направления  на  альтернативную
службу,  на  период такой службы и  в  течение  трех  месяцев  после  ее
окончания;  с  руководителем,  заместителем  руководителя  и  главным
бухгалтером  организации  на  период  проведения  процедур,
установленных законодательством и (или) учредительным документом
организации  для  назначения  на  соответствующую  должность
служащего; с лицами, направленными органами по труду, занятости и
социальной  защите  на  оплачиваемые  общественные  работы;  в  иных
случаях,  установленных  ТК  или  иными  законодательными  актами
Республики Беларусь [2].
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Вывод. Резюмируя сказанное можно сделать следующие выводы:
на сегодняшний день трудовой договор играет важную роль в системе
трудового права не только как регулятор трудовых отношений, но и как
способ  реализации  права  работников  на  труд.  Трудовой  договор
является  основным  институтом  трудового  законодательства
отражающий характерные особенности трудовых правоотношений.
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 і процесу та митної безпеки
 Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ДОСВІД ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ У ФРАНЦУЗСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

З  метою  посилення  захисту  прав  і  свобод  людини  в  Україні,
гуманізації діючого кримінального законодавства а також, відповідно до
вимог міжнародно правових актів, 8 квітня 2008 р. Указом Президента
України затверджена  Концепція реформування кримінальної юстиції, у
якій  започатковано  впровадження  у  правове  поле  інституту
кримінальних проступків [1]. А  13 квітня 2012 року Верховною радою
України  був  прийнятий  Кримінальний  процесуальний  кодекс  України
(надалі КПК України), який набув чинності 19 листопада того ж року, у
якому  кримінальний  проступок  визнано  на  офіційному  державному
рівні [2]. 

 У  Концепції  передбачено,  що  до  категорії  кримінальних
проступків  мають  бути  віднесені:  а)  окремі  діяння,  що  за  чинним
Кримінальним  кодексом  України  відносяться  до  злочинів  невеликої
тяжкості,  які  будуть  визнані  законодавцем  такими,  що  не  мають
значного ступеня суспільної небезпеки; б) передбачені чинним Кодексом
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України про адміністративні правопорушення діяння, які мають судову
юрисдикцію і не є управлінськими (адміністративними) за своєю суттю
(дрібне хуліганство, дрібне викрадення чужого майна тощо). 

За Концепцією кримінальні проступки повинні бути об’єднані в
новий  Кодекс  України  про  кримінальні  проступки.  За  їх  вчинення
можуть  бути  передбачені  стягнення  у  виді  короткострокового
позбавлення волі, штрафу у певному обмеженому розмірі, позбавлення
спеціальних  прав,  залучення  до  обов’язкових  робіт  тощо,  а  також
застосовуватись  спеціальна  конфіскація.  Вчинення  кримінальних
проступків не матиме таких правових наслідків, як судимість. 

У прийнятому КПК України, який містить норми процесуального
права,  вторинні  по  відношенню  до  матеріально-правових  норм  і  які
призначені  регулювати процес  практичної  реалізації,  виконання  норм
матеріального  права,  не  розкривається  зміст  поняття  “кримінальний
проступок”, що призвело до наукових дискусій навколо цієї проблеми.
Тому  на  порядку  денному  стала  необхідність  реалізації  норм  КПК
України шляхом внесення відповідних змін до діючого Кримінального
кодексу  України  або  розробка  й  прийняття  окремого  Закону  України
“Про кримінальні проступки”.

У  зв’язку  з  цим  заслуговує  досвід  європейських  країн  щодо
правового  регулювання  кримінальних  проступків,  наприклад Франції,
де  будь-яке  протиправне  діяння  є  об’єктом  регулювання  чинного
Кримінального кодексу 1992 року.

У  Кримінальному  кодексі  Франції  ще  з  1810  року  усі
правопорушення  поділяються  на:  прості  порушення  (contraventions),
проступки  (délits),  злочини  (crimes)  [3,  c.  852-853].  У  кодексі  немає
загального  визначення  поняття  “кримінальне  правопорушення”,  яке
узагальнює поняття “порушення”, “проступок” і “злочин”, а усі названі
кримінальні  правопорушення  розрізняються  за  ступенем  тяжкості,
ступенем нанесеної шкоди, тобто за матеріальним критерієм.

Порушення  –  це  діяння,  які  стають  злочинними тільки  в  силу
порушення  суб’єктом  тієї  чи  іншої  заборони,  встановленої
кримінальним  законом  (що  стосується  порушення  дисципліни
суспільного  життя),  за  яку  встановлене  так  зване  “поліцейське
покарання” (найчастіше призначається у вигляді штрафу). За порушення
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покарання  встановлюються  окремими  постановами  уряду  (ст.  111-2
Кримінального кодексу), так звані “поліцейські покарання”, найчастіше
у вигляді штрафу” 

Проступок – це  будь-яка  дія  або  бездіяльність,  вчинена умисно
або з необережності, заборонена в суспільстві під загрозою виправного
покарання,  визначеного  кримінальним  законом  (головним  чином,
примусові виправні роботи, штрафи).

Злочин  –  це  винна  дія  або  бездіяльність,  вчинена  суб’єктом
злочину і не виправдана здійсненням будь-якого права, санкція за яку
визначена законодавством про кримінальну відповідальність [4,  с.  78-
82]. 

Отже, у Франції покарання за злочини та проступки регулюються
Кримінальним кодексом. Практика застосування покарання за вчинений
кримінальний проступок свідчить, що перевага надається саме штрафу
на розмір якого обов’язково впливають такі обставини, як добровільна
сплата  його  засудженим  та  позиція  прокурора  щодо  цього  виду  й
розміру покарання [5, 24-25].

Кримінальні провадження щодо всіх трьох видів кримінального
правопорушення,  відповідно  до  норм  Кримінально-процесуального
кодексу Франції,  здійснюються різними судовими установами, а саме:
справи  про  порушення  розглядаються  поліцейськими  трибуналами,
справи про проступки – виправними судами,  а  справи про злочини -
судами присяжних [6, с. 32-33]. 

Поліцейські трибунали, які займають найнижчу сходинку судової
системи, розглядають справи про порушення або проступки (незначні
правопорушення),  за  які  передбачаються  покарання  до  2-х  місяців
тюремного ув’язнення або штраф. Серед покарань, які  призначаються
особі  за  порушення,  перше  місце  посідають  штраф  і  покарання,  що
позбавляють  певних  прав  або  їх  обмежують,  встановлюють  різні
заборони  (права  керувати  транспортними  засобами,  володіти  і
користуватися зброєю тощо) [7, c. 196].

Висновки.  Враховуючи досвід  правового  регулювання
кримінального  проступку  у  Франції,  вважаємо,  що  в  Україні
кримінальні проступки повинні бути об’єктом правового регулювання
кримінального  законодавства,  до  них  мають  бути  віднесені
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адміністративні  правопорушення,  передбачені  Кодексом  України  про
адміністративні  правопорушення,  які  не  мають  відношення  до
правопорушень у сфері державного управління або ж у сфері місцевого
самоврядування і  ряд злочинів, передбачених Кримінальним кодексом
України, які не мають значного ступеня суспільної небезпеки.

Поняття “кримінальний проступок” потребує ретельної наукової
розробки  і  дослідження  на  концептуально-теоретичному  рівні,
узгоджене  з  Конституцією  України,  Кримінальним кодексом України,
Кодексом  України  про  адміністративні  правопорушеннями,  іншими
законодавчими актами і тому не може полягати у механічному внесенні
положень,  які  закріплені  у  новому  КПК  України,  у  діючий
Кримінальний кодекс України.
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ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РЕШАЕМЫЕ В ХОДЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Главной  задачей  предварительного  расследования  является

установление  и  изобличение  лица,  совершившего  преступление,  что
обеспечивает  возможность  привлечения  его  к  уголовной
ответственности.  Привлечение  лица  в  качестве  обвиняемого  можно
считать началом обвинительной деятельности в отношении конкретного
человека.  Это  один  из  важных  и  ответственных  актов  уголовного
процесса,  состоящий  в  вынесении  постановления  о  привлечении  в
качестве обвиняемого и вытекающих из него последствий: разъяснение
обвиняемому его прав, предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

Акт  привлечения  в  качестве  обвиняемого  -  целенаправленные
действия  органа  уголовного  преследования,  направленные  на
установление  конкретных  данных,  представляющих  собой
доказательства  виновности  лица  для  привлечения  его  в  качестве
обвиняемого по уголовному делу. 

Общественное значение акта привлечения в качестве обвиняемого
заключается в следующем:

–  Во-первых,  преступление  считается  раскрытым,  т.е.
установлено событие преступления и лицо, его совершившее.

–  Во-вторых,  претворяется  в  жизнь  принцип  неотвратимости
наказания  за  совершенное  преступление.  Это  означает,  что  каждый
совершивший  преступление  должен  быть  подвергнут  определенному
наказанию.
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Процессуальное  значение  акта  привлечения  в  качестве
обвиняемого заключается в следующем:1. Данным актом определяется
круг  людей,  которые  изобличаются  в  преступлении.  2.  В  уголовном
процессе появляется новый участник – обвиняемый, имеющий широкий
круг  процессуальных  прав  и  обязанностей.3.  Акт  привлечения  в
качестве  обвиняемого  определяет  пределы  будущего  судебного
разбирательства,  поскольку  суд  может  рассматривать  дело  только  в
отношении конкретного обвиняемого и только в объеме того обвинения,
которое  ему  объявлено.4.  Акт  привлечения  в  качестве  обвиняемого
определяет общее направление дальнейшего расследования, поскольку
предъявленным  обвинением  не  заканчивается  предварительное
расследование.  В  дальнейшем  проверяются  показания,  полученные  в
ходе  допроса  обвиняемого,  выявляются  и  привлекаются  к  уголовной
ответственности  соучастники,  устанавливаются  причины  и  условия,
способствующие совершению преступлений и т.д.5. Акт привлечения в
качестве  обвиняемого  имеет  значение  как  для  лица,  производящего
расследование, так и для лица, привлеченного в качестве обвиняемого, в
связи,  с  чем  лицо,  производящее  расследование,  вправе:а)  временно
отстранить обвиняемого от должности (ст. 131 УПК РБ);б) применить в
отношении его меру пресечения (ст. 116 УПК РБ);в) наложить арест на
имущество  обвиняемого  (ст.  132  УПК  РБ);  г)  объявить  розыск
обвиняемого, если он скрылся от следствия (ст.248 УПК РБ).

Одновременно, лицо, производящее расследование, Обязано: 1) не
позднее 3-х суток с момента составления постановления о привлечении лица
в качестве обвиняемого предъявить ему обвинение (ч. 1 ст. 243 УПК РБ); 2)

перед  предъявлением обвинения  разъяснить  обвиняемому  его
право на защиту, в частности право на участие в его деле защитника с
момента привлечения в качестве обвиняемого (ст. 43, ч. 2 ст. 243 УПК
РБ); 3) обеспечить осуществление этих прав; 4) допросить обвиняемого
немедленно после предъявления ему обвинения (ст. 244 УПК РБ). Акт
привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого  наделяет  его
процессуальными  правами  для  защиты  своих  законных  интересов.
Права и обязанности перечислены в ст. 43 УПК РБ. 

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого:Согласно п.
1 ст. 7 УПК РБ – «Задачами уголовного процесса являются защита личности,
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ее  прав  и  свобод,  интересов  общества  и  государства  путем  быстрого  и
полного  расследования  преступлений,  общественно  опасных  деяний
невменяемых,  изобличения  и  привлечения  к  уголовной  ответственности
виновных;  обеспечение  правильного  применения  закона  с  тем,  чтобы
каждый,  кто  совершил  преступление,  был  подвергнут  справедливому
наказанию  и  ни  один  невиновный  не  был  привлечен  к  уголовной
ответственности и осужден.» Привлечение лица в качестве обвиняемого в
соответствии со ст. 240 УПК РБ возможно лишь при наличии достаточных
доказательств,  дающих  основание  для  предъявления  обвинения  в  со-
вершении преступления. Закон не содержит прямых указаний, какие именно
доказательства для этого необходимы, ибо это зависит от обстоятельств и
особенностей  конкретного  уголовного  дела.  Однако  во  всех  случаях
предъявление  обвинения  является  обоснованным,  если  собраны  по  делу
доказательства, достаточные для вывода: 1) имело ли место общественно
опасное деяние, предусмотренное уголовным законом; 2) преступление
совершено  определенным  лицом;  3)  отсутствуют  обстоятельства,
исключающие производство по уголовному делу (ст. 29 УПК РБ). 

Вывод о том, какие доказательства достаточны для того,  чтобы
считать  установленными каждое  из  отмеченных  выше  обстоятельств,
делает лицо, производящее предварительное расследование. Ничем не
подкрепленные предположения о совершении конкретным лицом прес-
тупления  ни  в  коем  случае  не  могут  служить  основанием  для
привлечения данного лица в качестве обвиняемого. Строго разбираясь в
собранных по делу доказательствах, объективно и всесторонне оценивая
их, следователь должен быть твердо убежден в том, что принимаемое им
решение единственно правильное, законное и обоснованное. Только при
этом условии он вправе привлечь человека к уголовной ответственности
в  качестве  обвиняемого.  Предъявление  обвинения  при  наличии
сомнений  в  виновности  или  при  неполном  доказательственном
материале относительно состава преступления не может обеспечивать
надлежащим образом интересов законности, не ограждает граждан от
возможности  необоснованных  обвинений,  открывает  путь  к  другим
нарушениям закона. 
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По  мнению  юристов-ученых  и  практических  работников,
обеспечение  законности  и  обоснованности  следственного  обвинения
возможно лишь при соблюдении следующих правил:

1)  оценка  доказательств  должна  осуществляться  в  точном
соответствии стребованиям закона (ст. 105 УПК РБ);

2) необходимо оценивать совокупность доказательств, и не только
с точки зрения количественной, но,  прежде всего с качественной,  т.е.
надежности источников доказательств;

3) не следует переоценивать значения отдельных доказательств,
взводя их в ранг «неопровержимых»;

4)  принимая  решение  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого,
нельзя отдавать решающего предпочтения уличающим доказательствам
и оставлять без внимания и проверки оправдывающие;

5)  нельзя  привлекать  к  уголовной  ответственности  лицо  при
наличии  противоречивых  доказательств  и  данных,  требующих
дополнительной  проверки  без  принятия  соответствующих  мер  по
устранению  возникших  противоречий  и  выполнения  дополнительных
следственных действий;

6)  особенно  осторожно  следует  подходить  к  формированию
обвинения,  базирующегося  в  основном  на  личном  признании  вины
обвиняемым, подвергая их глубокой детализации, тщательной фиксации
и критической оценке;

7)  необходимо  использовать  все  возможности  для  расширения
совокупности  доказательств,  т.е.  не  ограничивать  сбор  доказательств,
изобличающих лицо в совершении преступления;

8)  при  решении  вопроса  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого
опираться нужно только на реально имеющиеся в деле доказательства, не
следует  поступать  вопреки  внутреннему  убеждению,  какими  бы
обстоятельствами это не вызывалось.

Вывод:  своевременное  и  обоснованное  привлечение  лица,
совершившего  преступление,  в  качестве  обвиняемого,  обеспечивает
охрану  государственных  и  общественных  интересов  от  преступных
посягательств,  способствует  созданию  обстановки  неотвратимости
наказания за совершенное преступление; основанием для привлечения
лица  в  качестве  обвиняемого  является  совокупность  доказательств,
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позволяющих  считать,  что  именно  конкретным  лицом  совершено
преступление.
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Проблеми  вдосконалення  правової  регламентації  суспільних
відносин в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального
природокористування  набувають  сьогодні  особливої  актуальності  з
огляду на серйозність негативних змін навколишнього середовища. 

В  Законі  України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної
екологічної  політики України на період до  2030 року» визначено,  що
процеси  глобалізації  та  суспільних  трансформацій  підвищили
пріоритетність  збереження  довкілля,  а  отже,  потребують  від  України
вжиття  термінових  заходів.  Протягом  тривалого  часу  економічний
розвиток  держави  супроводжувався  незбалансованою  експлуатацією
природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля,
що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку. [1]

Вагома  роль  у  створенні  оптимальної  моделі  правового
регулювання  екологічних  відносин  відводиться  на  сучасному  етапі
екологічному  праву,  яке  має  стати  на  захист  екологічних  інтересів
людини  шляхом  встановлення  правових  обмежень  і  заборон  щодо
надмірного  використання  багатств  природи,  часто  необдуманого  і
нераціонального,  а  також  шляхом  вироблення  ефективних  заходів
правової охорони навколишнього середовища. 

Екологічне  право  -  одна  з  наймолодших  галузей  в  системі
українського  права,  яка  значною  мірою  формувалася  під  впливом
природних  наук,  що  в  результаті  призвело  до  присутності  в  ньому
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значного  числа  декларативних  норм,  не  забезпечених  ефективним
механізмом реалізації. 

Зокрема,  згідно  із  Законом  України  «Про  охорону  земель»  та
Положенням  про  Держекоінспекцію,  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року № 275, державний
інспектор з охорони навколишнього природного середовища має право
перевіряти  органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого
самоврядування. 

Водночас,  коли  в  Україні  проводиться  децентралізація  владних
повноважень центральних органів виконавчої влади - органам місцевого
самоврядування  надаються  економічні  свободи,  обов'язки  щодо
збереження  природного  та  екологічного  стану  відповідних  територій
залишаються  декларативними  і  не  мають  зобов'язального  характеру.
Такий  стан  речей  разом із  безвідповідальністю деяких  представників
органів місцевого самоврядування в окремих випадках призводить до
погіршення природного стану певних територій.[2]

Існує  проблема  не  відповідності  правових  норм  екологічного
права  дійсному  стану  фінансових  забов'язань  держави,  регіонів,
підприємств.  В  Україні  у  2018  році  розпочався  процес  підготовки
Другого національновизначеного внеску, що здійснюється за технічної
підтримки  проєкту  Європейського  банку  реконструкції  та  розвитку
«Підтримка  Уряду  України  з  оновлення  Національно-визначеного
внеску»  та  кошти Уряду  Швеції.  У найближчі  місяці  уряду  потрібно
визначитися з тим, наскільки держава готова зменшити викиди СО2. [3]

Очевидно, що перед визначенням амбітних цілей у рамках НВВ2
уряд України має визначитися з конкретними механізмами фінансування
кліматичних заходів.  Зараз з  цим велика проблема,  оскільки жодна із
секторальних  політик  не  передбачає  джерел  фінансування  процесу
декарбонізації промисловості. [4]

Тому  екологізація  галузей  українського  права  -  важлива  умова
підвищення ефективності як права в цілому, так і  екологічного права,
зокрема. Потреба в екологізації  галузей права є на сьогоднішній день
досить  високою,  оскільки  існування  екологізованих  норм  сприяє
згладжування  суперечностей,  що  виникають  в  процесі  правового
регулювання  суміжних  з  екологічними  господарських,  цивільних,
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адміністративних, кримінальних, та інших правовідносин. 
Чим  вище  рівень  екологізації  права,  тим  менше  ступінь

суперечливості його норм. 
Ефективне вирішення завдання екологізації галузей українського

права  передбачає:  а)  необхідність  розробки  концепції  екологізації
галузей  права;  б)  уніфікацію  та  вдосконалення  еколого-правової
термінології; в) підвищення рівня екологічної правосвідомості громадян
України.  На  сьогодні  екологічне  законодавство  України  являє  собою
розгалужену  ієрархічну  систему  законодавчих  актів  різного
регулювального рівня, юридичної сили, різних сфер застосування. Хоча
у  вітчизняному  законодавстві  практично  не  залишилося  прогалин  у
екологічній галузі, водночас слід зазначити, що навіть фахівці не в змозі
охопити весь масив правових норм, що регулює правовідносини у цій
сфері.Одним  із  можливих  варіантів  розв'язання  протиріч  в  системі
законодавства  є  кодифікації  екологічного  законодавства  -  прийняття
Екологічного  кодексу  України.Або  ж  можливе  не  прийняття  такого
кодексу,  а  проведення  «інвентаризації»  та  обліку  норм  чинного
екологічного  законодавства  для  виявлення  і  вирішення  існуючих
протиріч.  Для  розвитку  і  підвищення  ефективності  екологічного
законодавства  на  сучасному  етапі  необхідно  провести  його
інвентаризацію і облік, зосередивши увагу на реалізації вже існуючих
еколого-правових приписів. 

В  Законі  України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної
екологічної  політики  України  на  період  до  2030  року»  визначено,
наприклад,  що  очікується  створення  правової  бази  для  забезпечення
розвитку  транспортної  та  телекомунікаційної  інфраструктури,
будівництва  об’єктів  відновлюваної  енергетики  з  урахуванням потреб
міграції  та  вільного  пересування  тварин;  створення  правової  бази  та
умов  для  реалізації  державної  політики  у  сфері  зміни  клімату,
запобігання  подальшої  деградації  земель  та  опустелювання,  зокрема
шляхом  ощадливого  використання  водних  ресурсів  і  впровадження
науково,  екологічно  та  економічно  обґрунтованих  підходів  до
проведення меліоративних робіт.[1]. Отже, вдосконалення екологічного
законодавства  в  різних  сферах  господарської  діяльності  є  метою
державної екологічної політики.
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Висновки.  Екологічне  законодавство  рясніє  протиріччями,
прогалинами,  декларативністю,  які  необхідно  усувати,  приділяючи
особливу  увагу  процесу  реалізації  приписів  еколого-правових  норм.
Екологізація  галузей  українського  законодавства,  як  засіб  запобігання
появи протиріч в екологічному праві, актуальне завдання, до вирішення
якої слід підходити обдумано. Необхідно визнавати Україну не тільки
демократичною,  розвиненою  та  європейською,  а  перш  за  все
екологічною. І за це відповідальність несе саме право. 
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технологий», 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В  соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь  за

нарушение  авторских,  смежных  прав  и  права  промышленной
собственности  предусмотрены  следующие  виды  ответственности:
гражданско-правовая  (ст.ст.  11,  989  Гражданского  кодекса  Республики
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Беларусь)  и  специальные  законы;  административно-правовая  (ст.  9.21
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
2003 г. (далее – КоАП)); уголовно-правовая (ст. 201 Уголовного кодекса
Республики Беларусь (далее – УК)). 

К  нарушениям  в  сфере  интеллектуальной  собственности  также
относятся:

-  нарушение  требований  по  оценке  стоимости  объектов
гражданских прав (ст. 12.41 КоАП); 

- ограничение конкуренции (ст. 11.25 КоАП); 
-  незаконное  использование  деловой репутации  конкурента  (ст.

11.26 КоАП);
- распространение ложной информации о товарах и услугах (ст.

250 УК);
- коммерческий подкуп (ст. 252 УК);
- коммерческий шпионаж (ст. 254 УК);
- разглашение коммерческой тайны (ст. 22.13 КоАП; ст. 255 УК).
В Республике Беларусь в целом отмечается рост нарушений прав

интеллектуальной  собственности,  однако,  это  не  относится  к
преступлениям  в  исследуемой  сфере.  Следует  отметить,  что  данные
категории преступлений характеризуются определенной латентностью.

Одной  из  причин  роста  уровня  правонарушений  в  этой  сфере
является  несовершенство  административного  и  уголовного
законодательства.  Во  многих  странах,  в  том  числе  и  в  Республике
Беларусь,  продолжается  разработка  законодательства  об
интеллектуальной собственности, задачей которого является не только
регулирование,  но  и  эффективная  защита  исключительных  прав  на
объекты интеллектуальной собственности. 

Наука уголовного права в разные исторические периоды имела и
имеет разные точки зрения. В уголовном законодательстве Республики
Беларусь  на  различных  исторических  этапах  преступления  против
интеллектуальной собственности именовались преступлениями против
собственности. В современный период, как правило, интеллектуальная
собственность  не  относится  к  собственности  и,  соответственно,
объектом посягательств на собственность не является интеллектуальная
собственность,  поскольку  последняя  не  содержит  экономического
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содержания собственности [1, с. 23].
Современное  уголовное  законодательство  Республики  Беларусь

относит преступления против интеллектуальной собственности к группе
преступлений  против  конституционных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина. По своей природе объект интеллектуальной собственности
нематериален. Интеллектуальную собственность можно рассматривать
как  совокупность  неимущественных  и  вещных  (исключительных)
личных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Поэтому  интеллектуальная  собственность  имеет  двоякую
природу:  с  одной  стороны,  это  моральные,  неотчуждаемые  права,  с
другой – исключительные права,  предоставляющие автору или иному
правообладателю  монополию  на  использование  созданного  им
нематериального объекта.

Если говорить о нарушении интеллектуальной собственности как
о нарушении конституционных прав и свобод человека и гражданина, то
уголовное законодательство в данном случае преследует цель защиты
только  прав  на  неличную  собственность  авторов  и  иных
правообладателей.  Это  и  есть  защита  исключительных  прав.  В  этой
связи  научные  мнения  и  правоприменительная  практика  поднимают
вопросы, которые не в полной мере регулируются законом.

Исходя из того, что в статье 201 УК Республики Беларусь, которая
находится  в  главе  о  преступлениях  против  конституционных  прав  и
свобод  человека  и  гражданина,  возникает  проблема  квалификации
преступлений,  нарушающих  авторское  право  или  смежные  права,  в
случаях нарушения в сфере прав юридического лица или незаконного
оборота  контрафактных  экземпляров  произведений  и  программ,
обладателем  исключительных  прав  которых  также  является
юридическое  лицо.  Поскольку  признание  юридического  лица
потерпевшей  стороной  в  данном  случае  представляется
противоречивым [2, с. 98].

Проанализировав  данные  о  количестве  совершенных
преступлений,  можно  сделать  вывод,  что  в  Республике  Беларусь  нет
тенденции к снижению количества правонарушений этой категории, за
исключением  преступлений.  Одним  из  факторов,  объясняющих
причины высокого уровня правонарушений в этой сфере, но, вместе с
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тем, латентности преступлений, как уже было отмечено выше, является
несовершенство  уголовного  законодательства.  В  связи  с  этим,
необходимо  дальнейшее  обсуждение  проблем  защиты  уголовным
законом прав интеллектуальной собственности.

Нет  четких  правил классификации  преступлений  в  этой  сфере,
что  обуславливает  отсутствие  единообразия  в  правоприменительной
деятельности следователей и судей. Вопросы борьбы с преступлениями
против интеллектуальной собственности с каждым днем становятся все
более актуальными. Поэтому особенно важно изучить законодательство
других стран, и, в частности, тех, которые имеют более длительный и
позитивный  опыт  функционирования  и  защиты  интеллектуальной
собственности.  В  то  же  время  мы  не  должны  забывать  о  нашем
законодательном опыте и сложившихся традициях построения норм.

Таким  образом,  в  Республике  Беларусь  республиканскими
органами  государственного  управления  совместно  с
правоохранительными  органами  проводится  целенаправленная
деятельность  по  обеспечению  охраны  прав  и  противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Вывод.  Подводя итог, следует отметить, что, поскольку вопросы
борьбы  с  преступлениями  против  интеллектуальной  собственности
становятся  с  каждым  днем  все  более  актуальными  и  в  Республике
Беларусь, то с целью уголовно-правовой защиты отношений в области
интеллектуальной  собственности  с  точки  зрения  охраны
исключительных  прав,  необходимо  детализировать  уголовную
ответственность за  посягательство на данную группу отношений. Это
может быть представлено в Беларуси в виде уголовно-правовой нормы:
«умышленное  нарушение  прав  на  интеллектуальную  собственность,
повлекшее извлечение имущественной выгоды».
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

Станом на сьогодні, відповідно до ч. 1 ст. 99 Конституції України,
грошовою  одиницею  України  є  гривня.  Згідно  з  п.  3.3  ст.  3  Закону
України від 05.04.2001 р. №2346-III «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні», ч. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про
систему  валютного  регулювання  і  валютного  контролю»  №15-93  від
19.02.1993 р., гривня як грошова одиниця України (національна валюта)
– це єдиний законний платіжний засіб в Україні, що приймається усіма
фізичними  та  юридичними  особами  без  будь-яких  обмежень  на  всій
території України для проведення переказів. Відповідно до пп. 14.1.93
Податкового  кодексу  України,  під  коштами  розуміється  гривня  або
іноземна валюта.

Згідно  з  ч.  1  ст.  2  вищевказаного  Декрету  КМУ «Про систему
валютного  регулювання  і  валютного  контролю»,  резиденти  та
нерезиденти  мають  право  бути  власниками  валютних  цінностей,  що
знаходяться на території  України.  Резиденти також мають право бути
власниками валютних цінностей,  що знаходяться  за  межами України,
крім  випадків,  передбачених  законодавчими  актами  України.  Перелік
валютних цінностей вказаний у ст.  1 зазначеного Декрету, серед яких
валюта України, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у
валюті  України;  іноземна  валюта,  платіжні  документи  та  інші  цінні
папери,  виражені  в  іноземній  валюті  або  банківських  металах;
банківські метали.

Отже,  криптовалюта  в  розумінні  українського  законодавства  не
може бути прирівняна ні до засобу платежу, ні до валютної цінності.

З  цього  приводу  Національний  банк  зазначив: «Випуск
віртуальної валюти Bitcoin не має будь-якого забезпечення та юридично
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зобов'язаних за нею осіб, не контролюється державними органами влади
жодної  із  країн.  Отже,  Bitcoin  є  грошовим  сурогатом,  який  не  має
забезпечення  реальної  вартості» (Лист  Національного  банку  «Щодо
віднесення операцій з віртуальною валютою/криптовалютою «Bitcoin»
до операцій з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав
для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи
іноземної  валюти,  отриманої  від  продажу  Bitcoin»  №29-208/72889
08.12.2014 р.).

Крім того,  в  іншому Листі  НБУ наголосив: «Випуск та  обіг  на
території  України інших грошових одиниць і  використання грошових
сурогатів як засобу платежу забороняються (ч. 2 ст. 32 Закону України
«Про  Національний  банк  України»).  Враховуючи  зазначене  вище,
Національний банк України розглядає віртуальну валюту/криптовалюту
«Bitcoin»  як  грошовий  сурогат,  який  не  має  забезпечення  реальною
вартістю  і  не  може  використовуватися  фізичними  та  юридичними
особами на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить
нормам  українського  законодавства.  Крім  того,  під  час  використання
віртуальної  валюти/криптовалюти  «Bitcoin»  є  фактор  підвищеного
ризику,  пов'язаного  з  цією  послугою,  операцією  або  каналом
постачання,  зокрема  анонімність  операції  (які  можуть  включати
готівку),  децентралізованість  операції» (Роз'яснення  Національного
банку України «Роз'яснення щодо правомірності використання в Україні
віртуальної валю-ти/криптовалюти «Bitcoin» від 10.11.2014 р.) [1].

Також  НБУ  відзначив: «Вважаємо,  що  діяльність  з  купівлі-
продажу Bitcoin за долари США або іншу іноземну валюту має ознаки
функціонування так званих «фінансових пірамід» та може свідчити про
потенційну залученість до здійснення сумнівних операцій відповідно до
законодавства  про  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних  злочинним  шляхом,  та  фінансуванню  тероризму» (Лист
Національного  банку  «Щодо  віднесення  операцій  з  віртуальною
валютою/криптовалютою  «Bitcoin»  до  операцій  з  торгівлі  іноземною
валютою,  а  також  наявності  підстав  для  зарахування  на  поточний
рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземної валюти, отриманої
від продажу «Bitcoin» №29-208/72889 08.12.2014 р.) [1].

В останньому листі опозиція НБУ полягає в тому, що фінансові
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операції за участю криптовалюти, а також грошові кошти, одержані від
операцій з криптовалютою, не можуть розглядатися як «чисті», з огляду
на положення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
№1702-VII  від  14.10.2014  р.,  зокрема  ст.  10,  на  підставі  якої  суб'єкт
первинного  фінансового  моніторингу  зобов’язаний  або  має  право
відмовитися від проведення такої фінансової операції, коли неможливо
встановити  джерела  походження  коштів,  а  також  достатньою  мірою
ідентифікувати сторони фінансової транзакції.

Варто  зазначити,  що  криптовалюти  належать  до  переліку
інструментів,  якими  користуються  кіберзлочинці  для  легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно з Наказом
Державної  служби  фінансового  моніторингу  України  «Про
затвердження  Типологій  легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних
злочинним  шляхом,  фінансування  тероризму  та  фінансування
розповсюдження  зброї  масового  знищення  у  2015  році»  №166  від
25.12.2015 р.

Висновки. Таким чином, з  огляду на українське законодавство,
цілком проблемним виявляються операції навіть з грошовими коштами,
джерелом походження яких є криптовалюта (її купівля чи продаж).
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 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

Как  известно,  проблема  преступности  несовершеннолетних
всегда  актуальна,  так  как  она  касается  судьбы  подрастающего  и
молодого поколения. Особую значимость данная проблема приобретает
в  условиях  развития  демократического  социального  правового
государства, которым является Республика Беларусь.

Люди,  вставшие  на  путь  совершения  преступлений  в  юном
возрасте,  трудно  поддаются  исправлению  и  перевоспитанию  и,  как
правило,  представляют  собой  резерв  для  взрослой  преступности.
Однако,  наиболее  ранние  выявление  и  своевременное  принятие
необходимых  профилактических  мер  к  подросткам,  совершающим
первые,  не  представляющие  большой  общественной  опасности
правонарушения,  в  значительной  степени  позволяют  не  допустить
формирования  у  этих  лиц  стойкой  направленности  на  совершение  в
дальнейшем каких-либо преступлений.

Криминологическая  характеристика  личности
несовершеннолетнего  преступника  сводится:  1 )  к  половозрастной
характеристике  несовершеннолетних,  совершивших  преступления
(какую  долю  из  общего  числа  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  занимают  преступления,  совершаемые  лицами
мужского  и  женского  пола).  2)  к  характеристике  преступности
различных  по  роду  занятий  социальных  групп  несовершеннолетних
(различия в преступной активности контингентов несовершеннолетних,
выделяемых в  зависимости от  их  рода  занятий).  3)  к  характеристике
личностных  особенностей  несовершеннолетних  преступников  (утрата
связей с  учебным или трудовым коллективом,  уровень образования и
т.д.) [1, с. 8].

Продолжая  характеризовать  криминогенные  особенности
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личности несовершеннолетних преступников, отметим, что среди них
преобладают лица мужского пола. Необходимо отметить, что в общей
массе несовершеннолетних, совершивших преступления, лица мужского
пола составляют примерно 90 %, девушки – около 10%. В соответствии
с  «Минимальными  стандартными  правилами  Организации
Объединенных  Наций,  касающихся  отправления  правосудия  в
отношении  несовершеннолетних  («Пекинскими  правилами»)  понятие
«несовершеннолетний» охватывает широкий возрастной диапазон от 7
до 18 лет и старше. Конвенцией ООН «О правах ребенка» определено,
что ребенком является каждое человеческое существо до достижения им
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку,
он не достигает совершеннолетия ранее [2, с. 4].

С  криминологической  точки  зрения  особое  значение  имеет
изучение семейного положения несовершеннолетних преступников. Это
вполне  понятно,  ибо  в  семье  формируются  социально  значимые
качества  на  личности  и  свойственные  ей  оценочные  критерии.
Исследования  показывают,  что  более  2/3  несовершеннолетних
преступников  воспитывались  в  неполных  семьях  либо  в  семьях,  где
постоянно  происходили  ссоры,  скандалы,  взаимные  оскорбления,
пьянство  и  разврат,  где  они  подвергались  насилию.  Кроме  того,
неблагополучная  семья  оказывает  негативное  влияние  не  только  на
собственных членов, но и на других подростков, с которыми дружат их
дети. Таким образом, происходит процесс «заражения» подростков, не
принадлежащих непосредственно к данной семье.

Категория  несовершеннолетних  является  одной  из  наиболее
криминально  поражаемых,  что  отражается  на  негативной  динамике
данного  вида  преступности;  личностные  особенности
несовершеннолетних  преступников  (возрастные,  нравственно-
психологические,  поведенческие)  имеют  тесную  связь  с  процессом
вовлечения  в  антиобщественную  деятельность,  формируют  основу
профессиональной,  рецидивной  и  организованной  преступности.
Несмотря  на  невысокий  удельный  вес  преступности
несовершеннолетних  в  Республике  Беларусь,  категории преступлений
по  степени  общественной  опасности,  совершаемые  преступниками  в
возрасте от 14 до 17 лет, вызывают обоснованную тревогу. Особенно в
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связи  с  активным  вовлечением  несовершеннолетних  в  сферу
незаконного оборота наркотических средств,  психотропных веществ и
их аналогов.

Как  отмечает  В.Д.  Малков,  психологические  особенности
подростка  диктуют  форму  поведения:  он  не  может  находиться  в
изоляции и ищет группу, в которой был бы равным. Семья, даже самая
благополучная,  не  может  в  полной  мере  компенсировать
несовершеннолетнему  такую  группу:  групповая  динамика  помогает
несовершеннолетним  выжить  в  окружающих  их  стрессах  и
информационном  хаосе.  Они  спонтанно  и  неосознанно  стремятся  к
объединению.  Поэтому,  психологи  утверждают,  что  анонимность
действий  в  группировке  влечет  размывание  личной  вины.  Поэтому
несовершеннолетние  чувствуют  себя  в  ней  комфортно,  они  имеют
возможность  «выплеснуть»  накопившуюся  отрицательную энергию  и
при этом не ощущают каких-либо нравственных терзаний [3, с. 40].

Большое  значение  для  оценки  поведения  несовершеннолетнего
имеет также учет степени его психического развития. Несмотря на то,
что  подросток  может  отвечать  по  уголовному  закону  по  достижении
шестнадцати лет, а за ряд преступлений – с четырнадцати лет, уровень
его психического развития может быть таковым, что он не в состоянии в
полной  мере  осознавать  значение  и  общественно  опасный  характер
совершаемого  деяния  либо  контролировать  свое  поведение.
Законодатель  презюмирует  наличие  способности  осознавать
социальную  значимость  своих  действий  и  руководить  ими  при
достижении лицом определенного возраста. Однако такой формальный
подход  с  единой  мерой  ко  всем  несовершеннолетним  не  исключает
необходимость учитывать различную степень их социальной зрелости,
возможные задержки психофизического развития несовершеннолетних
[4, с. 218].

При  наличии  данных,  свидетельствующих  об  умственной
отсталости несовершеннолетнего, должна быть произведена экспертиза
в  области  детской и  юношеской психологии.  Вопросы о  степени его
умственной  отсталости,  о  том,  мог  ли  он  полностью  осознавать
значение своих действий и в какой мере руководить ими, могут быть
поставлены  на  разрешение  эксперта-психиатра.  С  учетом  степени
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умственной  отсталости,  а  также  характера  общественной  опасности
совершенного  несовершеннолетним  преступления  суд  может
ограничиться  в  отношении  его  применением  принудительных  мер
воспитательного  характера.  Однако  если  будет  установлено,  что
вследствие  отставания  в  психическом  развитии,  не  связанного  с
болезненным психическим расстройством, несовершеннолетний был не
способен сознавать фактический характер или общественную опасность
своего  деяния,  то  такой несовершеннолетний не  подлежит уголовной
ответственности (ч. 3 ст. 27 УК Республики Беларусь).

В процессе предупреждения преступлений несовершеннолетних
необходимо оказывать воздействие и на их семьи, поскольку во многих
случаях  антиобщественное  поведение  подростка  связано  с  семейным
неблагополучием.  Для  того  чтобы  профилактическая  работа  в  семье
несовершеннолетнего, способного к совершению преступлений, имела
успех,  необходимо  изучить  такую  семью  во  всех  аспектах.  Для
предупреждения преступности несовершеннолетних большое значение
имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную
деятельность.  Главным  критерием  здесь  выступает  своевременность:
это  позволяет  быстро  предотвратить  готовящееся  преступление  или
пресечь преступную деятельность.

У  нас  существуют  объективные  причины,  затрудняющие
надлежащую  организацию  семейного  воспитания:  неблагополучные
жилищные условия, занятость обоих родителей на производстве и т.д.
Все  это  ослабляет  необходимый  контроль  за  ребенком,  приводит  к
фактической его безнадзорности. Было бы неправильно недооценивать
отрицательное  значение  подобных  факторов.  Их  преодоление  и
устранение  требуют  серьезных  материальных  и  организационных
усилий со стороны государства. 

Но существуют и субъективные причины, которые представляют
значительно  большую  опасность,  чем  объективные  факторы,
затрудняющие организацию семейного воспитания. Это, прежде всего,
неправильное воспитание детей, которое влечет за собой пренебрежение
к  труду,  неумение  преодолевать  возникающие  трудности,  привычку
удовлетворять абсолютно все желания, неуважение к другим, жадность,
грубость,  жестокость,  лень,  отсутствие  критического  отношения  к
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своему поведению и чувства ответственности за собственные поступки.
Все это формирует антиобщественную установку и может быть прямым
источником преступления. 

С  подобными  ошибками  в  семейном  воспитании  бороться
сложно,  поскольку они обусловлены неправильными взглядами самих
родителей,  что  значительно труднее  нейтрализовать  с  помощью даже
самых эффективных государственных мер [5, с. 172]. 

Вывод: таким  образом,  основными  причинами  и  условиями
преступности несовершеннолетних являются: низкий уровень правовой
культуры,  значительная  деформация  нравственного  и  правового
сознания  отдельных  групп  несовершеннолетних,  их  родителей,  иных
воспитателей; кризисная неблагополучная семья; социальное сиротство;
незанятость  подростков;  недостатки  семейного,  школьного,  трудового
воспитания и др. Правонарушения и преступления несовершеннолетних
в  большинстве  случаев  обусловлены  обстоятельствами  конкретной
жизненной ситуации,  в  которой находятся  подростки в  тот  или иной
момент  своей  жизнедеятельности.  Вместе  с  тем,  проведенное
исследование  позволило  выделить  основные  факторы  и  причины
противоправного поведения несовершеннолетних.
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СУЧАСНИЙ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ФОПА В УКРАЇНІ

Через карантин в  Україні  все  більше закликають користуватися
онлайн сервісами. Як це зробити, щоб відкрити статус фізичної особи
підприємця (ФОП) та які для них існують пільги.

Карантин  –  це  не  назавжди,  але  щоб  з  нього  вийти,  потрібно
спочатку його дотримуватися. 

Ще  до  того,  як  почати  реєструватися  на  фізичну  особу
підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів.

Перший:  для  заповнення  реєстраційної  заяви  майбутній
підприємець  має  обрати  КВЕД  (класифікатор  видів  економічної
діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності,  яким ФОП і
буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті [1].

Другий:  для  оформлення  онлайн-заяви  про  реєстрацію  ФОП
потрібно  обов'язково  мати  електронний  цифровий  підпис  (ЕПЦ).
Алгоритм  його  отримання  викладено  у  матеріалі: Електронний
цифровий підпис: як отримати і за скільки? [2].

Існує також новий спосіб і поки найшвидший. Мова йдеться про
платформу «Дія». Алгоритм реєстрації ФОПу наступний:

Реєстрація  чи  авторизація  (якщо  вже  є  реєстрація)  у  кабінеті
громадянина на diia.gov.ua [3] за допомогою електронного підпису.

Заповнення онлайн-форми на отримання послуги.
Заповнення заяви на реєстрацію ФОП.
Якщо обрано спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до

спрощеної системи буде  також автоматично надіслано до  податкового
органу за місцем реєстрації.

Якщо  обрано  загальну  систему  оподаткування,  то  існує
можливість  також  подати  заяву  на  реєстрацію  платником  податку  на
додану вартість (ПДВ).
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Статус  заяви  можна  перевірити  у  кабінеті  громадянина.
Повідомлення про реєстрацію чи відмову також з’являється у кабінеті і
він надсилається електронною поштою.

Як  тільки  запис  про  реєстрацію  ФОПу  з’явиться  в  Єдиному
державному  реєстрі,  зразу  ж  виникає  можливість  отримати  витяг  з
реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу – його можна
видрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом.

Раніше  після  реєстрації  ФОПу  доводилося  реєструвати книгу
обліку доходів у податковій службі. Але з 1 січня 2021 року цю вимогу
скасували. Замість книги обліку наразі діє типова форма, яку можна буде
вести онлайн.

Другий  спосіб  онлайн-реєстрації  —  за  допомогою Порталу
державних послуг iGov [4]. Тут потрібно вибрати "Послуги бізнесу", і в
підрозділі "Реєстраційні дані" — пункт "Державна реєстрація фізичної
особи-підприємця". Щоправда, ця функція працює поки що не для всіх
областей.

Для  того,  щоб  зареєструвати  ФОП онлайн:  на  порталі  iGov  на
сайті необхідно буде виконати три кроки:

заповнити  свої  контактні  дані  та  місце  реєстрації  суб'єкта
підприємницької діяльності;

вибрати систему оподаткування, тобто 1, 2 чи 3 групу ФОПа та
завантажити скан відповідної заяви (її можна завантажити у  формі 10
[4]);

обрати КВЕД і натиснути “Замовити послугу”.
Відповідь прийде на вказану електронну пошту.
За  бажанням  відкрити  ФОП  особисто  існує  можливість

скористатися традиційним засобом. Для цього потрібно звернутися до
державного  реєстратора  за  місцем  проживання  з  паспортом  та
ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів.

Для цього у держреєстратора необхідно заповнити реєстраційну
картку,  тобто форму  10 [4].Подати  документи  держреєстратору  також
можна  спеціалістом  або  через  представника  (оформивши  на  нього
попередньо нотаріально посвідчену довіреність).

Протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту  подання  документації
дані вносяться до державного реєстру й видається відповідна виписка.
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Якщо  документи  надсилались  листом,  то  і  виписка  отримується
поштою.

Далі  необхідно  нести  власноруч  документи  до  підрозділу
податкової інспекції:  копію паспорта та ідентифікаційного коду;  заяву
щодо застосування єдиного податку;  отриману вами раніше виписку з
єдиного  державного  реєстру;   книгу  обліку  доходів;   заяву  на  ім’я
начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.

Висновок. Сучасна  реєстрація  фізичної  особи  підприємця  для
організації підприємницької діяльності в Україні має декілька зручних
можливостей, що досить спрощує процес становлення малого бізнесу в
системі національної економіки.
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ДО ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНСЬКЕ

ЗАКОНОДАВСТВО
Інтеграція  України  в  європейське  співтовариство,  утвердження

України як впливової  європейської  держави зумовлюють необхідність
змін у національній правовій системі, зокрема запровадження інституту
кримінальних проступків, оскільки поділ кримінальних правопорушень
на  злочини  та  проступки  широко  розповсюджений  у  Європі  і  світі.
Кримінальним  законодавством  розвинутих  європейських  країн  усі
протиправні  діяння,  які  є  об’єктом  його  правового  регулювання  і
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об’єднуються  узагальнюючим  поняттям  “кримінальне
правопорушення”,  в  залежності  від  ступеня  тяжкості,  поділяються  на
злочини і проступки, або на злочини, проступки і прості порушення

У  Концепції  реформування  кримінальної  юстиції  від  8  квітня
2008 р., затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 р.
№  311/2008  [1],  було  започатковано  запровадження  інституту
кримінальних проступків в Україні.

Концепція  передбачає  поділ  кримінально  караних  діянь  на
злочини  та  кримінальні  проступки.  До  категорії  кримінальних
проступків мають бути віднесені: 

 а) окремі діяння, що за чинним Кримінальним кодексом України
(далі  –  КК України)  відносяться  до  злочинів  невеликої  тяжкості,  які
відповідно до політики гуманізації кримінального законодавства будуть
визнані законодавцем такими, що не мають значного ступеня суспільної
небезпеки; 

 б)  передбачені  чинним Кодексом України  про  адміністративні
правопорушення (далі - КУпАП) діяння, які мають судову юрисдикцію і
не  є  управлінськими  (адміністративними)  за  своєю  суттю  (дрібне
хуліганство, дрібне викрадення чужого майна тощо). 

Для  втілення  в  життя  положень  цієї  Концепції  на  розгляд
Верховної  Ради  України  було  внесено  ряд  законопроектів,  зокрема:
проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу
України  щодо  запровадження  інституту  кримінальних  проступків”  28
лютого 2012 № 10126 [2]; проект Закону України “Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних
проступків” від 3 березня 2012 р. № 10146 [3] та інші. Розробники цих
законопроектів були одностайні у тому, що ряд злочинів, передбачених
КК  України,  які  не  мають  значного  ступеня  суспільної  небезпеки  а
також діяння, передбачені КУпАП, які мають судову юрисдикцію і не є
управлінськими  за  своєю  суттю  повинні  вважатися  кримінальними
проступками.

Однак зазначені законодавчі пропозиції  протирічать Конституції
України,  у  п.  22,  ч.  1  ст.  92  якої  виокремлюються  злочини,
адміністративні  та  дисциплінарні  правопорушення,  а  поняття
“кримінальне правопорушення” та “кримінальний проступок” відсутні.
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Крім того, у перелічених вище законопроектах відсутні єдиний підхід до
визначення спільних критеріїв відмежування злочину від кримінального
проступку.

Як  зазначає  фахівець  у  галузі  адміністративного  права  України
І.П.  Голосніченко,  розмежування  адміністративних  проступків  і
кримінальних  правопорушень  (злочинів)  лише  за  ознакою  суспільної
небезпеки  та  засобами  регулювання  (адміністративне  та  кримінальне
право) є недостатнім, тому залишається невирішеним одне із основних
завдань  -  чіткого  відмежування  адміністративних  правопорушень  від
кримінальних.  На  думки  відомого  вченого,  розмежування
адміністративних правопорушень, кримінальних проступків і  злочинів
доцільно  провести  не  тільки  за  ознакою  ступеня  завданої  шкоди
суспільним інтересам, а й з врахуванням і на підставі таких ознак, як:
вид  об’єкта  правопорушення;  суб’єкт  юрисдикції;  тяжкість  та  вид
стягнень, що передбачаються за їх вчинення; суб’єкт правопорушення.

За  ступенем  шкідливості  треба  виділити  правопорушення  з
високим,  значним  та  невисоким  рівнем  суспільної  шкоди.
Правопорушення  з  високим  рівнем  суспільної  шкоди  (суспільно
небезпечні),  при  наявності  ряду  інших  ознак,  вважаються  злочином.
Правопорушення  з  невисоким  рівнем  суспільної  шкоди  можна
розглядати  однією  із  ознак  адміністративного  проступку.  Значним
рівнем  суспільної  шкоди  доцільно  характеризувати  як  кримінальний
проступок.

За об’єктом до адміністративних проступків треба віднести лише
ті з них, які посягають на встановлений порядок публічного управління.

За  суб‘єктом  юрисдикції  проступки  доцільно  розділити  на
адміністративні, які уповноважені розглядати органи виконавчої влади, і
кримінальні, справи про які розглядатимуть суди загальної юрисдикції.

В залежності від тяжкості та виду стягнень - такі стягнення, як
виправні  роботи,  конфіскація,  арешт  треба  передбачати  лише  для
кримінальних проступків.

За суб’єктом правопорушення - адміністративну відповідальність
будуть  нести  як  фізичні,  так  і  юридичні  особи,  відповідальність  за
кримінальний проступок -  лише фізичні  особи (громадяни,  іноземці і
посадові  особи).  Вчений  також  вважає,  що  кримінальні  проступки
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повинні входити у Кримінальний кодекс України, який містить загальні
засади кримінальних проступків і злочинів [4, 80-82].

Однак  відомі  представники  науки  кримінального  права  В.Я.
Тацій, В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький, А.О. Байда та інші, вважають, що
зміни  до  КК  України  із  запровадженням  кримінального  проступку
розбалансують  систему  кримінально-правових  норм  і  зруйнують
класифікацію всіх злочинних діянь, що призведе до втрати стабільності
у  сфері  кримінально-правового  регулювання.  На  думку  зазначених
вчених,  вирішення  питання  щодо  запровадження  кримінального
проступку  повинно  бути  реалізовано  не  через  розширення  меж
криміналізації,  а  шляхом  прийняття  окремого  законодавчого  акту  –
Закону  (Кодексу)  України  про  проступки,  як  це  зробили  у  ряді
європейських  країн.  Це,  наприклад,  Закони:  Республіки  Сербія  “Про
проступки” (2007 р.), Республіки Словенія “Про проступки” (2002 р.),
Хорватської  Республіки “Про проступки проти публічного порядку та
спокою” (1990 р.), Чеської Республіки “Про проступки” (1990 р.) та ін.
[5, с. 312-330].

Висновки. Розробку  визначення  поняття  “кримінальний
проступок”,  “кримінальне  правопорушення”  потрібно  провести  на
науково-теоретичному  рівні  із  залученням  фахівців  не  тільки
кримінального  і  адміністративного  права,  а  й  конституційного,
процесуального права, причому враховуючи усі особливості елементів
складу  даного  правопорушення,  їх  відмінність  від  елементів  складу
злочину.  В  сучасних  умовах  розвитку  країни,  рівня  правосвідомості
громадян,  а  також  з  метою  не  розширення  меж  криміналізації,
недопущення  розбалансування  системи  кримінально-правових  норм,
вважаємо  доцільним  розробку  окремого  закону  “Про  кримінальні
проступки”, що також сприятиме гармонізації законодавства України із
законодавством країн Європи.
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Степанова В.О., старший викладач 
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»;
Жадаєва О.М., викладач 

циклової комісії економіки і  менеджменту
Економіко-правничого фахового коледжу

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З
МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИМИ

ОРГАНІЗАЦІЯМИ
В умовах глобалізації перед країнами світу постає проблема, як

найбільш ефективно здійснювати та координувати економічну політику,
аби забезпечити економічне зростання, безпеку і стабільність у межах
власних  кордонів.  Зближення  національних  економік  та  фінансових
ринків  сформувало  передумови для  створення  механізму  глобального
регулювання  та  глобальної  координації  дій  країн  у  фінансово-
економічній сфері. 

Питання  співробітництва  МФО  з  країнами  світу,  зокрема  з
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Україною,  переваги  та  недоліки  від  такої  співпраці,  були  предметом
дослідження  у  роботах  таких  вітчизняних  вчених  як:  Білорус  О.  Г.,
Данилишин Б. М., Д’яконова І. І., Козак Ю. Г., Колосова В. П., Клименко
К. В, Лютий І. О., Мозговий О. М., Савостьяненко М. В., Сіденко В. Р.,
Патика Н. І., Резнікова Н. В., Рогач О. І., Терещенко Г. М. та ін.

Серед закордонних фахівців, які досліджують цю тематику, слід
відзначити А. Зіденберга, Л. Бальцеровича, Т. Едісона, Т. Кілліка та ін.

Надання кредитів МФО Україні  дає істотний позитивний ефект
для  економіки  держави.  Такі  кредити  сприяють  збалансуванню
платіжного  балансу,  підтриманню  курсу  національної  валюти,
підвищенню  рівня  валютних  резервів,  а  також  стимулюванню  та
проведенню  капітальних  вкладень  в  економіку,  збільшенню
конкурентоспроможності  підприємств  та  підвищення  суспільного
добробуту населення. 

Слід  відзначити  й  наявність  певних  недоліків  взаємодії,  що
формуються  в  процесі  розвитку  кредитних  відносин.  По-перше,  це
істотне  боргове  навантаження,  по-друге,  довготермінова  стагнація
реального сектора економіки в умовах відсутності дієвих реформ, відтак
зменшення можливостей отримувати кредитні ресурси, по-третє, дуже
невисокі суверенні кредитні рейтинги, що визначають рівень ризику, а
відповідно  до  цього  і  умови  кредитування.  Крім  того  істотними
недоліками,  яких  потрібно  позбавитися  є  нерівномірний  графік
погашення  позик  від  МФО,  що  має  істотний  вплив  на  нерівномірне
боргове  навантаження  у  різні  часові  періоди  і  умови  кредитування
України  від  МФО.  Крім  того,  актуальним  є  недопущення
неефективності  використання  фінансових  ресурсів,  використання
фінансових  ресурсів  не  за  призначенням та  неможливість  здійснення
проектів після припинення фінансування. 

Основні інтереси співробітництва для МФО полягають у [1]: 
-  розробленні  та  запровадженні  проектів  макроекономічної

стабілізації, структурних економічних реформ, екологічних проектів та
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

-  моніторингу  соціально-економічних  і  політичних  процесів  в
Україні,  розробки  та  контролю  за  виконанням  обов’язкових  до
виконання рекомендацій;
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- здійснення технічної допомоги за умови виконання поставлених
по кожному конкретному проекту завдань тощо.

Відповідно  до  наведеного  вище,  на  сьогодні  основними
міжнародними організаціями,  з  якими  активно  співпрацює Україна,  є
Міжнародний  валютний  фонд,  Світовий  та  Європейський  банки
реконструкції і розвитку. Але цілий ряд причин обумовлює неефективне
застосування отриманих кредитних ресурсів в Україні. Серед них: 

- дуже невисокий рейтинг інвестиційної привабливості економіки
України; ризики економічного а політичного характеру, на які іноземні
інвестори звертають велику увагу; 

- нерозробленість відповідного законодавства; 
-  невизначеність  пріоритетів  ринкової  перетворень  в  економіці

країни; невисокий рівень розвитку валютного ринку; 
-  досить  часта  практична  відсутність  гарантій  повернення

кредитів.
Співпраця України з МВФ викликає неоднозначну оцінку як серед

науковців, так і політиків. Деякі наголошують на тому, що взаємодія з
МВФ  позитивно  вплинула  на  темпи  зростання  економіки,  що
забезпечило  позитивні  загальноекономічні  результати,  підняла  імідж
держави і  в  результаті  припинення  співпраці  може  бути  гальмування
економічних реформ (пенсійної, житлово-комунальної тощо). Взаємодії
України з МВФ має ряд позитивних і негативних наслідків. 

Позитивними наслідками є [2]: 
-  запровадження  реформ,  до  цілей  яких  належать  яких  є

стабілізація  економіки  України  та  повернення  її  на  шлях  зростання;
мінімізація  дефіциту  державного  бюджету  та  поліпшення  ситуації  із
платіжним балансом;

-  стабілізація  валютно-обмінного  курсу  гривні  і  посилення
банківської системи, яка дасть можливість економіці розвиватися; 

-  підвищення  золотовалютних  резервів  НБУ,  що  дасть  змогу
суттєво  покривати  імпорт;  підвищення  міжнародного  авторитету
України,  що сприятиме доступу до коштів інших МФО та приватних
інвесторів; 

- зменшення тягаря з обслуговування зовнішнього боргу країни;
- реструктуризація частини зовнішнього боргу. 
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Однак,  крім  позитивних  наслідків  співпраці  України  й  МВФ
наявні ризики подальшого збільшення й виникнення нових негативних
тенденцій, серед яких можна виділити такі: 

1.  МВФ  значно  обмежує  свободу  дій  в  плані  проведення
економічної  політики  країн-позичальниць,  оскільки  надання  кредитів
здійснюється  на  умовах  які  він  затверджує,  а  отже,  може  напряму
впливати на економічний курс будь-якої держави. 

2. Наявний не досить істотний контроль за наданими кредитами
як  з  боку МВФ, так і  з  боку уряду України,  а  також неефективне їх
використання зменшує стабільність економіки України.

3.  Подальше  зростання  державного  боргу  через  систематичне
використання кредитів МВФ для покриття дефіциту платіжного балансу.

4.  Через  надмірне  залученню  зовнішніх  кредитів  виникають
ризики  для  макроекономічної  стабільності  які  можуть  створити
термінову додаткову потребу у валютних ресурсах, тоді як переважна їх
частина  повинна  спрямовуватись  на  виплати  по  позиках  що  були
отримані раніше.
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ДЕЕСПОСОБНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ И ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ИМИ

ВРЕД 
В  юридической  литературе  единое  мнение  по  вопросу

дееспособности  малолетних  отсутствует.  Часть  авторов  считает,  что
несовершеннолетние  в  этом  возрасте  полностью  недееспособны
(С.Н. Братусь, О.С.Иоффе, М.В. Кротов, Н.Г. Юркевич) [1, с. 68; 2, с. 56-
57; 3, с. 106; 4, с. 14]. Другие полагают, что они такие лица обладают
ограниченной  (А.М.  Белякова,  Я.Р.  Веберс)  [5,  с.  51;  6,  с.  25]  или
частичной дееспособностью (Я.Г. Шевченко) [7, с. 74] .

Германское гражданское уложение (далее – ГГУ) и Гражданский
кодекс  Российской  Федерации  (далее  –  ГК  РФ)  выделяют  нижний
возрастной  предел.  Согласно  §104  ГГУ,  недееспособным  считается
лицо,  не  достигшее  семилетнего  возраста,  а  §106  устанавливает,  что
несовершеннолетний  от  семи  до  восемнадцати  лет  ограничен  в
дееспособности [8, с. 70]. Пункт 2 ст. 28 ГК РФ также устанавливает,
что  малолетние  в  возрасте  от  шести  до  четырнадцати  лет  частично
дееспособны. Вследствие этого в российской юридической литературе
появилось мнение, что малолетние до шести лет признаются полностью
недееспособными, а в возрасте от шести до четырнадцати лет наделены
частичной дееспособностью [9,  с.  57].  Сторонниками данного мнения
среди белорусских цивилистов является В.Ф. Чигир и другие [10, с. 13;
11, с. 103].

Некоторые  цивилисты  определяют  трехзвенную  структуру
содержания  дееспособности,  включающую  следующие  элементы:
способность  своими  действиями  приобретать  гражданские  права  и
создавать  для  себя  обязанности;  способность  своими  действиями
реализовывать права и исполнять свои обязанности; способность нести
имущественную  ответственность  за  допущенное  гражданское
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правонарушение, в том числе причинение вреда (деликтоспособность)
[12, с. 28; 13, с. 234]. 

Таким  образом,  составляющей  дееспособности  является
деликтоспособность [14, с. 383; 15, с. 258], под которой подразумевается
способность  понимать  противоправность  своих  деяний  и  осознанно
нести за них юридическую ответственность [6, с. 167; 15, с. 277]. 

Следует  отметить,  что  мнения  правоведов  относительно
деликтоспособности  несовершеннолетних  различны.  Одни  авторы
считают, что необходимо исходить из принципа разумности и в каждом
случае  определять  способность  подростка  понимать  значение  своих
действий.  Другие  утверждают,  что  по  достижении  определенного
возраста  такая  способность  появляется  у  всех  лиц,  и,  следовательно,
имеется  основание  для  того,  чтобы  нести  имущественную
ответственность. 

Несовершеннолетние  в  возрасте  до  четырнадцати  лет
(малолетние) неделиктоспособны. Согласно п. 1 ст. 942 ГК Республики
Беларусь они не отвечают за причиненный вред. Однако существует в
литературе и другое мнение относительно данной нормы (В.А.Тархов),
сторонники  которого  полагают,  что  «недееспособные  лица  в
гражданском  праве  также  являются  субъектами  гражданско-правовой
ответственности. Такой вывод вытекает из связи, существующей между
обязанностями и ответственностью» [16, с. 43].

В  то  же  время  следует  отметить,  что  еще  в  Древнем  Риме
дееспособность к вступлению в договорные обязательства и к несению
ответственности за деликты (правонарушения, причиняющие вред) не
всегда совпадала. Например, малолетние (impuberes) (с десяти лет были
недееспособны, хотя за деликты ответственность несли [17, с. 218; 18,
с. 89–90]. 

На  наш  взгляд,  определение  нижнего  возрастного  предела
частичной  дееспособности  несовершеннолетних  в  возрасте  до
четырнадцати  лет  представляется  вполне  целесообразным  и  является
следствием психологического  развития  ребенка.  Как  следствие,  такое
ограничение достаточно логично и для деликтоспособности. Начиная с
детских  лет,  человек  постигает  и  осознает  смысл  элементарных
общепринятых  запретов.  Уже  в  младшем  подростковом  возрасте
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(одиннадцать–двенадцать  лет)  закладываются  основы  осмысленного
исполнения своих обязанностей.

Психологи  определяют  следующую  возрастную  периодизацию
для  детей:  раннее  детство  (от  одного  года  до  трех  лет),  дошкольное
детство (от трех до семи лет),  кризис семи лет,  школьный возраст (с
восьми до двенадцати лет), кризис тринадцати лет, пубертатный возраст
(с четырнадцати до восемнадцати лет) [19, с. 21].

«В  плане  личного  развития  существенным  является  то,  что
возраст семи-восьми лет является сензитивным периодом для усвоения
норм.  Это  единственный  период  в  жизни  человека,  когда  он
психологически  готов  к  пониманию  смысла  норм  и  правил  и  к  их
повседневному выполнению. Отношение ребенка младшего школьного
возраста  (от  семи  до  десяти  лет)  к  правилам  поведения  носят
неодназначный  характер.  Это  для  него  интеллектуальная  задача  –
разобраться,  какие  правила  бывают,  за  какие  провинности  и  как
наказывают» [20, с. 80-81]. 

Вывод. Семилетний возраст может быть признан законодателем в
качестве  нижнего  возрастного  предела  частичной  дееспособности
несовершеннолетних  в  возрасте  до  четырнадцати  лет.  Введение
указанной  нормы  повлечет  и  определение  пределов
неделиктоспособности  малолетних.  Кроме  того,  согласно
законодательству  об  образовании  именно  с  шести-семи лет  ребенок
начинает  обучение  в  школе.  С  указанного  момента  начинает
применяться  ответственность  и  к  учреждениям  образования.  Таким
образом,  в  содержании  ст. 942  ГК  Республики  Беларусь  логичным
представляется  внести  изменение,  разделив  малолетних  на  две
категории в зависимости от возраста: малолетние в возрасте до семи лет
и малолетние в возрасте от семи до четырнадцати лет.
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 ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА В

ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Пересмотр  судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу,  в

порядке надзора – это самостоятельная стадия хозяйственного процесса
по  проверке  обеспеченности  законности  и  обоснованности  решений
экономических  судов,  осуществляющих  рассмотрение  дел  по  первой
инстанции,  постановлений  экономического  суда,  который
пересматривает  судебные  постановления  в  апелляционном  и
кассационном порядке [1, с. 234].

Как  правило,  производство  в  порядке  надзора  -  прерогатива
верховных судебных органов страны, а надзор необходим для решения
двух  основных  задач:  обеспечения  единства  судебной  практики  и
решения  важнейших  правовых  проблем,  проявляющихся  при
разрешении конкретных споров и имеющих большую юридическую или
социальную значимость. 

Особенностью  производства  в  порядке  надзора  является  спе-
циальный  порядок  его  возбуждения,  в  соответствии  с  которым  при-
несению  протеста  предшествует  обращение  заинтересованных  лиц  с
надзорной жалобой к субъектам надзорного опротестования.

Протесты  в  порядке  надзора  вправе  согласно  ст.  301
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее –
ХПК) приносить:

 Председатель  Верховного  Суда  Республики  Беларусь  и
Генеральный  прокурор  –  на  судебные  постановления  любого  суда,
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рассматривающего  экономические  дела,  в  Республике  Беларусь,  за
исключением  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  Республики
Беларусь;

 Заместители  Председателя  Верховного  Суда  Республики
Беларусь  и  заместители  Генерального  прокурора  –  на  судебные
постановления любого суда, рассматривающего экономические дела, в
Республике Беларусь, за исключением постановлений Президиума или
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь [2].

Таким  образом,  к  субъектам  надзорного  опротестования
относятся в свете заявленной темы настоящей публикации Генеральный
прокурор и заместители Генерального прокурора.  Другим прокурорам
право  принесения  протестов  в  порядке  надзора  в  хозяйственном
процессе законом не предоставлено.

В случае принесения протеста в порядке надзора прокурором с
превышением  пределов  своей  компетенции  протест  подлежит
оставлению без рассмотрения в соответствии со ст. 311 ХПК [2].

Для  принесения  протеста  в  порядке  надзора  Генеральным
прокурором, а также его заместителями в пределах их компетенции к
ним с жалобой в порядке надзора могут обратиться лица, участвующие
в  деле,  а  также  лица,  чьи  права  и  законные  интересы  нарушены
судебным постановлением, вынесенным по делу.

При  этом  поданная  жалоба  в  порядке  надзора  принимается  к
рассмотрению,  если  заявителем  исчерпаны  все  имеющиеся  средства
правовой  защиты  в  судах,  рассматривающих  экономические  дела,
апелляционной и кассационной инстанций, а также если причины, по
которым  не  была  подана  апелляционная  или  кассационная  жалоба,
признаны уважительными [3, с. 52].

Статьей  304  ХПК  регламентирован  порядок,  а  также  форма  и
содержание  подаваемой  жалобы  в  порядке  надзора.  Такая  жалоба
должна быть подана только в письменной форме и подписана лицом,
ходатайствующим  о  пересмотре  судебного  постановления,  или  его
представителем [2].

К жалобе в порядке надзора должны быть приложены:
 надлежащим  образом  заверенные  копии  судебных

постановлений, принятых по делу;
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 документы,  подтверждающие  уплату  государственной
пошлины;

 документы,  подтверждающие  направление  другим  лицам,
участвовавшим в деле, копий жалобы в порядке надзора и приложенных
к ней документов;

 доверенность  или  иной  документ,  удостоверяющие
полномочия представителя лица, участвующего в деле, либо лица, чьи
права  и  за*  конные  интересы  нарушены  судебным  постановлением,
принятым по делу, на подписание жалобы в порядке надзора.

В  тех  случаях,  когда  жалоба  в  порядке  надзора  подана  с  со-
блюдением  всех  указанных  выше  требований,  она  принимается  к
рассмотрению,  и  производство  в  порядке  надзора  считается
возбужденным  с  момента  поступления  жалобы  в  порядке  надзора  в
Верховный Суд, Генеральную прокуратуру Республики Беларусь,  если
она не подлежит возвращению.

Жалоба в порядке надзора рассматривается должностным лицом,
имеющим  право  принесения  протеста  в  порядке  надзора,  в  срок  не
более  двух  месяцев  со  дня  ее  поступления  в  Верховный  Суд,
Генеральную прокуратуру.

Протест в порядке надзора может быть принесен в течение одного
года со дня вступления в законную силу судебного постановления. Если
последующие  судебные  постановления  не  отменяют  (изменяют)
судебного постановления, которым спор (дело) разрешен по существу,
срок принесения протеста исчисляется с даты вступления в силу этого
судебного постановления.

Срок  для  принесения  протеста  в  порядке  надзора
восстанавливается,  если  жалоба  была  подана  с  соблюдением
установленного срока ее подачи, но решение по ней не было принято.
Восстановление  срока  для  принесения  протеста  в  порядке  надзора
должно быть оговорено в протесте [2].

Рассмотрение  дел  надзорной  инстанцией  осуществляется  по
правилам  ХПК  для  рассмотрения  дел  в  суде,  рассматривающем
экономические дела,  первой инстанции с изъятиями и дополнениями,
предусмотренными гл. 33 ХПК, а также с учетом сущности надзорного
производства [2].
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Суд,  рассматривающий  экономические  дела,  надзорной
инстанции  принимает  дело  к  своему  рассмотрению  на  основании
протеста, принесенного в соответствии со ст. 310 ХПК [2].

Результат рассмотрения протеста объявляется публично.
В соответствии со ст. 313 ХПК при рассмотрении дела в порядке

надзора  суд,  рассматривающий  экономические  дела,  надзорной
инстанции  проверяет  правильность  применения  и  толкования  норм
материального  и  процессуального  права  экономическими  судами
первой,  апелляционной  и  кассационной  инстанций  по  имеющимся  в
деле материалам.

Статистика свидетельствует о том, что по экономическим спорам
имеет место опротестование судебных постановлений в порядке надзора
в единичных случаях: за 2019 г. подано 10 протестов (жалоб поступило
237), за 1 полугодие 2020 г. – 3 протеста (жалоб поступило 119) [4]. 

Вывод. Проверка в порядке надзора вступивших в законную силу
решений,  постановлений  экономических  судов,  как  самостоятельная
стадия  хозяйственного  судопроизводства,  является  дополнительной
гарантией  защиты  прав  субъектов  хозяйствования.  Генеральный
прокурор  и  его  заместители  являются  субъектам  надзорного
опротестования.  Другим  прокурорам  право  принесения  протестов  в
порядке надзора в хозяйственном процессе законом не предоставлено.
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г. Могилев, Республика Беларусь
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
В  современных  условиях  культурный  и  научно-технический

прогресс  невозможен  без  международного  сотрудничества.  Развитие
науки, литературы, искусства, новых технологий происходит в масштабе
всего человеческого населения, а не только в территориальных пределах
отдельно взятых государств [1, с. 204]. 

Международное  сотрудничество  позволяет  человечеству
пользоваться  результатами  творческой  деятельности  не  только  своего
государства,  но  и  других,  а  также  концентрировать  все  усилия  на
решении  новых  интеллектуальных  задач.  Эффективный  творческий
процесс, а также справедливое пользование его результатами возможно
только при надлежащем правовом обеспечении.

Результаты  творческой  деятельности  приобретают  все  большее
значение для экономического, социального и культурного развития. 

Удельный  вес  интеллектуальных  продуктов  во  внутреннем  и
внешнем торговом обороте стремительно увеличивается.  Практически
любой  товар,  любая  услуга  в  качестве  своих  составляющих  имеют
результаты  интеллектуальной  деятельности.  Нет  никаких  сомнений  в
том,  что  значение  нематериальной,  творческой  составляющей  в
экономическом развитии будет и дальше возрастать.

Очевидно,  что  плоды  интеллектуального,  творческого  труда
работают  на  благо  общества  только  тогда,  когда  в  государстве  либо
обществе  создана  эффективная  система  защиты  прав  на  такого  рода
продукты  и,  соответственно,  система  справедливого  с  точки  зрения
интересов автора и общества их использования. 

На национальном уровне данная задача решается путем принятия
специальных законов об авторских и смежных правах,  о  патентах  на
изобретения, полезные модели и так далее [2, с. 105]. Международное



228

использование  продуктов  творческого  труда  регулируется
соответствующими  конвенциями  и  иными  международными
соглашениями. 

Отсутствие международного регулирования оборота  результатов
творческой деятельности неизбежно приводит к нарушению интересов
создателей  интеллектуального  продукта,  присвоению  чужих  идей  и
творческих решений.

Интеграция  Республики  Беларусь  в  международное
экономическое  и  культурное  пространство  ставит  задачу  усиления
защиты  интеллектуальной  собственности  на  всех  уровнях  –
национальном, международном, межгосударственном и региональном. 

Никакое  международное  сотрудничество  в  области  культуры,
науки, компьютерных технологий, медицины и иных инноваций просто
немыслимо  без  ясной  регламентации  всех  правил  регистрации,
использования и охраны объектов интеллектуальной собственности [3,
с. 73].

Таким образом, интеллектуальная собственность в самом общем
виде-  это  совокупность  закрепленных  законом  прав  на  результаты
интеллектуальной  деятельности  в  промышленной,  научной,
литературной и художественной областях.
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Національної академії Служби безпеки України, м. Київ
ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ І

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ПРЕДМЕТА ПОСЯГАННЯ
ПРИ ШПИГУНСТВІ

Починаючи  з  2014 р.  різко  й  багаторазово  зросла  кількість
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кримінальних  правопорушень,  кваліфікованих  за  ст.ст. 111,  114
Кримінального  кодексу  (далі  –  КК)  України.  Щорічні  статистичні
відомості про це (без зазначення форм державної зради) є на офіційних
інтернет-сайтах  Генеральної  прокуратури  України  та  «Судова  влада
України».

За даними Служби безпеки (далі – СБ) України лише у 2019 р.
розпочато п’ятдесят сім кримінальних проваджень за ст. 111 КК України
(без зазначення форм державної зради)  та сім – за ст. 114 КК України.
При  цьому  за  державну  зраду  засуджено  двадцять  чотири  особи.
Відомостей про засудження за шпигунство не наведено, хоча зазначено,
що «СБ України  продовжує викривати також шпигунів,  які  працюють
під  прикриттям  дипломатичних  представництв  –  шість  осіб  стали  в
Україні персонами нон грата» [1]. У звіті про результати роботи органів
державної  безпеки  за  дев’ять  місяців  2020 р.  вказано,  що  їх  слідчі
працювали  по  п’ятдесяти  дев’яти  кримінальних  провадженнях  за
ознаками  ст. 111  КК України  (також  без  зазначення  форм  державної
зради) та трьом – за ст. 114 КК України. Засуджено до позбавлення волі
за  шпигунство  громадянина  Китайської  Народної  Республіки;  за
державну  зраду  громадянина  України,  який  співпрацював  із
Федеральною службою безпеки Російської Федерації (далі – ФСБ РФ).
Припинено достроково повноваження п’ятьох іноземних дипломатів за
діяльність,  яка  суперечить  Віденській  конвенції  про  консульські
зносини [2].

Зростання  кількості  вказаних  кримінальних  проваджень  в
сучасних умовах свідчить про актуальність розслідування шпигунства
для  практиків.  Для  науки  ж  кримінального  права,  кримінального
процесу  і  криміналістики  це  вимагає  дослідження  і  теоретичного
обґрунтування певних проблемних аспектів.

Одним  із  ключових  елементів  складу  злочину  «шпигунство»  є
предмет посягання. З позицій кримінального права його досліджували
О. Ю. Гайворонський,  І. М. Дерев'янко,  Н. С. Кончук,  І. І. Мусієнко  та
С. О. Гриненко,  Д. М. Прокоф’єва,  Р. Л. Чорний,  В. М. Шлапаченко.
У злочинах розглядуваного виду таким предметом є: матеріальні носії
інформації,  в  першу  чергу,  документи,  вироби,  предмети,  речовини
тощо;  а також  інформація,  не  зафіксована  на  матеріальних  носіях,
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існуюча  в  ідеальній  формі  у  свідомості  людей.  Змістом  предмета
злочинного  посягання  за  ст.ст. 111,  114  КК України  є  винятково
державна  таємниця.  Відповідно  до  Закону  України  «Про  державну
таємницю» до  неї  відносяться  відомості  в  сфері  оборони,  економіки,
міжнародних  зовнішніх  відносин,  державної  безпеки  й  охорони
правопорядку. Інформація вважається державною таємницею з моменту
опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, у
який включена ця інформація. Існує проблемне питання щодо предмета
злочинного посягання у таких провадженнях, на яке вже давно науковці
звертали  увагу,  проте  яке  залишається  невирішеним.  Так,  у  1993  р.
урядами  України  й  країн  Співдружності  Незалежних  Держав  (далі  –
СНД)  підписана  Мінська  угода  про  взаємне  забезпечення  охорони
міждержавних  секретів  –  визначених  відповідно  до  внутрішнього
законодавства  Сторін  державні  секрети,  які  передаються  сторонами в
рамках здійснення співробітництва у порядку, встановленому кожною із
Сторін, а також секрети, що створюються в процесі спільних робіт. За
угодою  Україна  зобов’язана  забезпечувати  збереження  державних
секретів країн СНД, переданих ними в рамках спільного політичного,
економічного, науково-технічного та військового співробітництва. Окрім
країн  СНД  наша  країна  уклала  десятки  окремих  угод  про  взаємне
збереження секретних відомостей з іншими іноземними державами та
міжнародними організаціями.  Однак,  наявність  таких угод не  означає
набуття  переданим  секретам  статусу  державної  таємниці  України.
Міждержавні  секрети,  що  надходять  у  розпорядження  державних
органів  України,  згідно  з  ч. 2  ст. 6  Закону  України  «Про  державну
таємницю» можуть бути віднесені до державної таємниці України лише
за умов,  якщо  вони  підпадають  під  категорії,  зазначені  у  ч. 1  ст. 8
названого Закону, і їх розголошення може завдати шкоди національній
безпеці України. Нині згідно з чинним законодавством про кримінальну
відповідальність  передача  або  збирання  з  метою  передачі  іноземним
адресатам  відомостей,  що  є  міждержавними  секретами,  але  не
становлять  державної  таємниці  України,  не дають  можливості
кваліфікувати такі дії як шпигунські.

Вивчення вироків і  ухвала,  розміщених у Єдиному державному
реєстрі  судових  рішень,  свідчить,  що  інформація  про  предмет
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шпигунства  також  відображена,  переважно,  в  кримінально-правовому
аспекті.  Наприклад,  у  вироку  Фастівського  міськрайонного  суду
Київської області від 3 вересня 2018 р. у справі 362/4079/18 зазначено,
що інженер військового представництва Міністерства оборони (далі –
МО) України на виконання завдань представника іноземної організації
збирав відомості військового характеру у сфері оборони (відомості щодо
укомплектування  літаків,  які  стоять  на  озброєнні  в  Збройних  Сил
України;  державних  підприємств,  які  здійснюють  ремонт  вказаної
техніки;  функціональні  обов'язки  співробітників  та  організаційно-
штатні структури військового представництва  МО  України; військових
частин – замовників ремонтних робіт авіаційної техніки, а також видів
авіаційної техніки, якими укомплектовані військові підрозділи Збройних
Сил  України),  що  циркулюють  в  системі  військового  представництва
Міністерства  оборони  України [3].  Матеріалами  кримінального
провадження № 154/2904/17 встановлено, що предметом шпигунського
завдання агента однієї із східноєвропейських спецслужб були відомості
стосовно  особового  складу  співробітників  одного  з  регіональних
Управління  СБ України  та  осіб,  з  якими  вони  контактують [4].
У кримінальній  справі  № 755/371/18  на  досудовому  слідстві
громадянину України оголошено про підозру у зв’язку з тим, що він з
квітня  2017 року збирав  з  метою подальшої  передачі  до  ФСБ РФ …
інформацію стосовно двох осіб, залучених до спеціальних операцій, які
приховано  працюють  на  території,  тимчасово  не  підконтрольній
українській владі  в  Донецькій та Луганській областях,  роздрукований
план  українсько-американського  навчання  під  назвою «Сі Бриз-2017»,
копії  сторінок  паспортів  американських  військових  інструкторів,  які
прибули  до  України  для  навчання  українських  військових,  а  також
відомості  щодо  української  розвідувально-диверсійної  групи,  яка,
неначебто,  мала  прибути  до  так  званої  «Донецької  Народної
Республіки» [5].  Приклади  подібних  описів  можна  продовжити.  З
позиції  ж  криміналістичної  методики  предмет  злочинного  посягання
при шпигунстві досліджений недостатньо.

Висновки.  Потребує  врегулювання  у  КК  України  елемент
передачі або  збирання  з  метою  передачі  іноземним  адресатам
відомостей,  що  є  міждержавними  секретами,  але  при  цьому  не
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становлять  державної  таємниці  України.  З  метою  розробки
криміналістичної  характеристики  шпигунства,  включаючи  предмет
посягання,  вбачається  необхідність  детального  вивчення  в  рамках
прикладних  наукових  досліджень  матеріалів  усіх  кримінальних
проваджень,  за  якими  винесені  обвинувальні  й  виправдовувальні
вироки, а також ухвали, згідно яких особи звільнені  від покарання на
підставі  ч. 2  ст. 111 КК України  та  ч. 2  ст. 114 КК України,  разом  з
тими, де рішення прийняті за скороченою процедурою на підставі угод
про  визнання  винуватості,  укладених  між  обвинуваченими  та
прокурорами.
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ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

Недостатки  понятийного  характера  интеллектуальной
собственности  служат  причиной  для  совершения  иностранными  и
белорусскими компаниями преступлений и правонарушений, связанных
с бесконтрольным вывозом капитала за границу, отмыванием теневых
финансовых  средств,  уклонением  от  уплаты  налогов  и  сборов.  В
результате  бюджет  недополучает  значительные  суммы  законных
платежей и несет экономические потери. 

В  наше  время  система  правового  таможенного  регулирования
защиты прав на ОИС претерпела значительные изменения. Она стала
максимально  приближенной  к  международно-правовым  нормам,
действующим в странах ВТО. В соответствии с нормами ТК ЕАЭС и
Законом  Республики  Беларусь  «О  таможенном  регулировании  в
Республике  Беларусь»,  Государственный  таможенный  комитет
Республики  Беларусь  ведет  Таможенный  реестр  объектов
интеллектуальной  собственности  для  предотвращения  ввоза  на
таможенную  территорию  ЕАЭС  контрафактной  продукции.  ТРОИС
является  национальным  и  формируется  на  основании  заявлений
правообладателей.  Целью  создания  ТРОИС  являлась  необходимость
проверки  продукции,  попадающей  из-за  рубежа  на  территорию
Республики Беларусь [1, с. 15]. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности –
реестр, содержащий объекты авторского права, объекты смежных прав,
товарные  знаки,  знаки  обслуживания  и  наименования  мест
происхождения  товара,  в  отношении  которых  Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь принимает меры, связанные
с приостановлением выпуска товаров. 
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Обязанности по ведению ТРОИС возложены на Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь. 

ТРОИС содержит следующие сведения: 
– Наименование (изображение, описание) товарного знака. 
– Информация о документе, подтверждающем охраноспособность

товарного знака (наименование, дата приоритета, номер). 
–  Наименование  товаров,  в  отношении  которых  принимаются

меры. 
–  Класс  товаров  по  международной  классификации  товаров  и

услуг. 
– Сведения о правообладателе. 
– Доверенные лица правообладателя. 
– Срок внесения в ТРОИС [2, с. 148]. 
Механизм  таможенного  контроля  в  отношении  товаров,

содержащих ОИС, устанавливается ТК ЕАЭС, ГК, Законом Республики
Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [3]. 

Таможенные  органы принимают меры по  защите прав  на  ОИС
только в отношении тех товаров, которые содержат объекты авторских и
смежных прав,  товарные  знаки,  знаки обслуживания  и  наименования
мест происхождения товаров, ввоз или вывоз которых либо совершение
с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным
контролем  может  повлечь  нарушение  прав  правообладателя  в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Не применяются таможенными органами меры по защите прав на
ОИС в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

–  физическими  лицами  для  личного  пользования,  в  том  числе
пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

–  в  соответствии  с  таможенной  процедурой  таможенного
транзита; 

–  консульскими  учреждениями  и  дипломатическими
представительствами, 

–  иными  официальными  представительствами  иностранных
государств,  персоналом  этих  представительств,  международными
организациями,  учреждений  и  организаций,  для  официального  и
личного пользования.



235

Таможенным органам в  сфере  регулирования  интеллектуальной
собственности  предоставлены  новые  полномочия,  широко
практикующиеся  в  Японии,  США  и  государствах  Евросоюза  и
известные как «ex-officio» (в переводе с латыни – «по обязанности»).
Такие  полномочия  соответствуют  международным  обязательствам,  в
том числе связанным со вступлением государств в ВТО [4, с. 8]. 

Согласно  процедуре  «ex-officio»,  таможенные  органы,
выявившие,  что  заявленный  к  декларированию  товар  содержит
внесённый в ТРОИС ОИС вправе приостановить выпуск на 10 рабочих
дней с целью проверки соблюдения прав правообладателя. 

Таможенный орган  направляет  уведомление о  приостановлении
выпуска  товаров  декларанту,  правообладателю  или  представителю  не
позднее  1  рабочего  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения  о
приостановлении выпуска товаров. 

Согласно ТК ЕАЭС, таможенные органы могут приостанавливать
только  те  товары,  в  которых  обнаружены  признаки  нарушения  прав
интеллектуальной  собственности.  Теоретически,  если  таможенные
органы  в  оперативном  порядке  могут  подтвердить,  что  права
интеллектуальной  собственности  на  объект,  внесённый в  ТРОИС,  не
нарушены, то товар выпустят. 

В  случае  отсутствия  у  участника  внешнеэкономической
деятельности  (далее  ВЭД)  права  использования  товарного  знака,  он
будет привлечен к административной ответственности. 

Вывод:  механизм  защиты  прав  на  объекты  интеллектуальной
собственности  таможенными  органами  разработан  достаточно
эффективно  и  представляет  собой  меры,  которые  применяются
таможенными  органами  по  приостановлению  выпуска  товаров,
содержащих  признаки  контрафактной  продукции,  и  при  выявлении
таких признаков нарушители привлекаются к соответствующему виду
ответственности. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Формування та розвиток національного підприємництва значною
мірою залежить від створення відповідної правової бази, яка стимулює
підприємницьку активність та добросовісну конкуренцію.

Зміст  правового  забезпечення  підприємницької  діяльності
виявляється  в  чіткому,  послідовному  й  однозначному  здійсненні
органами  державної  влади  і  місцевого  самоврядування  повноважень
щодо упорядкування  правовідносин,  які  виникають у  сфері  реалізації
конституційного права на підприємництво та утворення дійової системи
державних  гарантій  щодо  підтримки  і  сприянню  підприємницької
діяльності.  Правове забезпечення створює те середовище, в якому діє
підприємець,  гарантуючи  йому  державний  захист  прав  власності,
рівність  прав  і  свободу  підприємницької  діяльності,  вільну  і  законну
конкуренцію, державну підтримку [1].

На  сьогодні  правове  регулювання підприємництва  здійснюється
численними  нормативно-правовими  актами  як  загального,  так  і
спеціального характеру.

Під  правовим  забезпеченням  підприємницької  діяльності
(правовою базою) розуміється комплекс юридичних норм, закріплених у
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Конституції України, законодавчих, нормативно-правових актах і актах
індивідуального  характеру,  які  встановлюють  правила  поведінки
суб’єктів підприємництва при здійсненні ними господарської діяльності,
а також визначають міру відповідальності за порушення цих правил [6].

Підприємницьку діяльність регламентують Закони України «Про
господарські товариства», «Про фермерське господарство», «Про захист
економічної  конкуренції»,  «Про  ліцензування  видів  господарської
діяльності», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України  щодо  спрощення  умов  ведення  бізнесу  (дерегуляція)»,
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
використання  печаток  юридичними  особами  та  фізичними  особами-
підприємцями»,  «Про  ціни  і  ціноутворення»,  «Про  акціонерні
товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань» тощо, Господарський кодекс
України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України.

Головним  нормативним  актом,  який  закріплює  основні  засади
державного регулювання підприємницької  діяльності  є  Господарський
кодекс України, який набув чинності з 1 січня 2004 року [2], зокрема це:
конституційні  основи правопорядку у сфері господарювання,  загальні
принципи господарювання, основні напрями та форми участі держави і
місцевого самоврядування у сфері господарювання тощо.

Господарський  кодекс  України  є  нормативною  базою  для
здійснення підприємницької  діяльності.  Саме він регламентує ступінь
свободи підприємницької діяльності, її основні принципи, організаційні
форми  підприємництва,  права  найму  працівників  і  соціальні  гарантії
щодо  використання  їх  праці,  загальні  гарантії  для  підприємців,
державну  підтримку  підприємства,  відповідальність  суб’єктів
підприємництва,  діяльність  іноземних  підприємців  в  Україні,
припинення підприємницької діяльності.

У  ст.  42  Господарського  кодексу  України,  підприємництво
визначається як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська  діяльність,  що здійснюється  суб’єктами господарювання
(підприємцями)  з  метою  досягнення  економічних  і  соціальних
результатів та одержання прибутку [2].

http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15
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По-перше,  підприємницька  діяльність  характеризується
самостійністю.  Самостійність  означає,  що  фізична  особа  самостійно
здійснює керівництво цією діяльністю. 

Другою  ознакою  підприємницької  діяльності  є  ініціативність.
Враховуючи,  що  підприємець  самостійно  здійснює  підприємницьку
діяльність, від нього і виходить ініціатива на заснування власної справи,
вчинення тих чи інших операцій та укладання договорів.

Третьою ознакою підприємницької діяльності є систематичність,
тобто здійснення постійно протягом тривалого строку. Одноразова дія
по виготовленню і продажу певного товару не є підприємництвом. 

Наступною  ознакою  підприємницької  діяльності  є  здійснення
такої діяльності на власний ризик. Будь-яка операція чи договір можуть
закінчитися прибутками або збитками. Підприємець відповідає по всіх
зобов’язаннях власного підприємства (справи).

Мета  підприємницької  діяльності  визначена  як  досягнення
економічного  і  соціального  результату  та  отримання  прибутку.
Підприємець починає свою діяльність з метою одержання прибутку - це
визначальна  ознака  підприємницької  діяльності.  Саме  цим  остання
відрізняється від господарської діяльності некомерційного характеру.

Підприємництво  в  Україні  здійснюється  в  будь-яких
організаційних  формах,  передбачених  законом,  на  вибір  підприємця.
Разом з тим, в окремих випадках, що прямо передбачені законом, особа
може бути обмежена у свободі підприємницької діяльності, наприклад,
за суб’єктним складом (для посадових осіб органів державної влади),
або ж характером підприємницької діяльності (встановлення монополії).

Зокрема,  встановлено  законом  перелік  видів  господарської
діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,  а  також  перелік  видів
діяльності, недержавне підприємництво в яких забороняється.

Законодавство визначає порядок створення, державної реєстрації,
діяльності, реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємництва окремих
організаційних форм.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гой І. В., Смелянська Т.П. Підприємництво: навч. посіб. К.:

«Центр учбової літератури», 2013. 368 с. 



239

2.Господарський  кодекс  України  від  16.01.2003  №436-ІУ  URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

3.  Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 №
755-IV  (редакція  від  01.01.2017).  URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15. 

4.  Про  затвердження  форм  заяв  у  сфері  державної  реєстрації
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань. Мінюст України. Наказ від 18.11.2016 № 3268/5 (редакція
від 24.07.2017). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16. 

5.Про ліцензування видів господарської діяльності. Закон України
від  02.03.2015  №  222-УПІ  (редакція  від  25.10.2020).  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19. 

6.Ямкова  І.М.  Напрями  вдосконалення  правового  забезпечення
підприємницької діяльності в Україні. Економіка та право. 2013. №2. С.
47-51.

Третьякова Ж.В., кандидат юридичних наук,доцент 
Могилевского филиала 

ЧУО «БИП-Университет права и социально-информационных
технологий»,

г. Могилев, Республика Беларусь
К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ В

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЙ
СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

Имущественные  отношения  супругов  наиболее  часто
подвергаются правовому воздействию, поскольку в связи с изменением
уровня  экономического  развития  страны  повышается  уровень  дохода
граждан,  появляются  новые  объекты  семейных  имущественных
отношений, меняются семейные традиции. Семейное законодательство
Республики  Беларусь,  регулирующее  вопросы  общей  совместной
собственности  супругов  сегодня  особенно  востребовано  и  постоянно
совершенствуется. Возникающие в рамках имущественных отношений
супругов  юридические  конструкции  нуждаются  в  четкой  правовой
регламентации, отвечающей реалиям современной жизни. При анализе
действующего  семейного  законодательства  Республики  Беларусь

http://zakon.rada.gov.ua/go/222-19
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наблюдается  отсутствие  правовой  регламентации  отдельных
существенных  вопросов,  касающихся  имущественных  отношений
супругов.  В  частности,  остался  недостаточно  исследованным  и
законодательно  неразрешенным  важный  с  теоретической  и
практической  точек  зрения  вопрос  конкретизации  перечня  объектов
общей совместной собственности супругов.

В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье (далее – КоБС) [1] права и обязанности супругов возникают со
дня регистрации заключения брака органами,  регистрирующими акты
гражданского  состояния.  КоБС  устанавливает  два  вида  правового
режима  имущества  супругов  –  законный  и  договорной. Супругам
предоставлено  право,  исходя  из  своих  интересов,  самим  выбирать
режим правового регулирования владения, пользования и распоряжения
своей общей совместной собственностью, а именно, они могут строить
свои  имущественные  взаимоотношения  на  основании  положений
семейного  законодательства  (ст.  23–28  КоБС)  либо  заключить  между
собой  Брачный  договор  (ст.  13  КоБС).  По  общему  правилу,  после
регистрации  заключения  брака  на  имущество,  нажитое  супругами,
распространяется  законный  режим,  если  иное  не  предусмотрено
Брачным договором.

В соответствии со ст. 23 КоБС имущество нажитое супругами в
период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено
либо кем из супругов внесены денежные средства, является их общей
совместной  собственностью. Таким  образом,  к  общей  совместной
собственности  супругов  относится  только  то  имущество,  которое
приобретено ими в браке, зарегистрированном в установленном законом
порядке.  Имущество,  приобретенное  лицами,  проживающими
совместно без регистрации брака, регулируются Гражданским кодексом
Республики  Беларусь  (далее  –  ГК)  [2]  и  относится  к  общей  долевой
собственности  этих  лиц,  а  не  к  общей  совместной  собственности
супругов. 

Согласно законодательства Республики Беларусь супруги имеют
равные  права  владения,  пользования  и  распоряжения  своей  общей
совместной  собственностью,  причем  не  имеет  значение  на  кого  из
супругов  зарегистрировано  совместно  нажитое  имущество  или  то
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обстоятельство,  что  один  из  супругов  в  период  брака  был  занят
ведением  домашнего  хозяйства,  уходом  за  детьми  или  по  другим
уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода),
если иное не предусмотрено Брачным договором (ч. 2 ст. 23 КоБС). 

Следует отметить, что КоБС не определяет конкретный перечень
объектов  общего  совместного  имущества  супругов,  а  вопрос  об
объектах  семейных  имущественных  отношений  в  настоящее  время
является  весьма  актуальным.  Согласно  ч.  1  п.  20  постановления
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.05.2000 г. № 5 «О
практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении  брака»  (далее  –  ППВС  №5)  [3],  общей  совместной
собственностью супругов, является любое нажитое ими в период брака
движимое  и  недвижимое  имущество,  которое  может  быть  объектом
права  собственности  граждан.  Надлежит  констатировать,  что  данное
положение  требует  конкретизации  и  законодателю  следует  указать,
перечень  видов  имущества,  относящегося  к  общей  совместной
собственности  супругов,  а  также  определить,  что  входит  в  понятие
самого термина «имущество».

Термин «имущество» трактуется среди различных исследователей
неоднозначно. Автор поддерживает мнение Л. М. Пчелинцевой, которая
к «имуществу» относит не только вещи и имущественные права, но и
обязательства имущественного характера – долги супругов, возникшие в
результате распоряжения общей совместной собственностью [4, с. 105].
Делая сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь с
законодательством  других  государств,  можно  прийти  к  выводу,  что
Гражданские  кодексы Республики  Беларусь,  Российской Федерации и
Казахстана также не дают определения термина «имущество». Однако в
п.  1  ст.  190  Гражданского  кодекса  Украины  от  16.01.2003  (в  ред.  от
03.11.2020)  имуществом  как  особым  объектом  считаются  отдельная
вещь,  совокупность  вещей,  а  также  имущественные  права  и
обязанности.

Таким  образом,  имеется  пробел  не  только  в  семейном,  но  и  в
гражданском законодательстве Республики Беларусь. По мнению автора,
белорусскому законодателю надлежит в ГК дать определение термину
«имущество»  подобно  тому,  как  это  сделал  законодатель  Украины,
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указав,  что  данное  понятие  включает  в  себя  вещи,  а  также
имущественные права и обязанности.

Данный вывод подтверждает анализ судебной практики. В судах
Республики Беларусь раздел общего имущества супругов происходит с
учетом  их  общих  обязательств  (долгов).  Следовательно,  это
свидетельствует о возможности включения общих обязательств (долгов)
супругов  в  состав  общей  совместной  собственности  супругов.
Представляется, что и законодателю следует учесть, что в период брака
супруги могут приобрести не только общую совместную собственность,
но и иметь общие обязательства (долги) (например, супруг в интересах
семьи заключает кредитный договор на покупку бытовой техники).

Вывод:  исходя  из  вышеуказанного,  можно  сделать  вывод,  что
действующее  семейное  законодательство  Республики  Беларусь
недостаточно  четко  регламентирует  вопросы  объектов  общей
совместной  собственности,  что  в  итоге  не  будет  способствовать
единообразному  применению  закона  и  повышению  эффективности
нормативной  базы  в  данной  сфере.  В  этом  контексте  считается
целесообразным дополнить ст. 23 КоБС отдельной частью следующего
содержания:  «К  общей  совместной  собственности  супругов  относят
любое имущество, не запрещенное в гражданском обороте: полученные
супругом  пенсии,  стипендии,  пособия;  доходы  супруга  от  трудовой,
предпринимательской,  интеллектуальной  и  иной  деятельности,
приносящей  доход;  денежные  выплаты  супругу,  не  имеющие
специального  целевого  назначения;  приобретенное  за  счет  общих
доходов движимое и недвижимое имущество; ценные бумаги; доходы от
вкладов, внесенных в кредитные организации; доли в уставном фонде
хозяйственных обществ, товариществ, паи в кооперативе; предприятие
(как  имущественный  комплекс);  вещи  профессиональных  занятий
одного из супругов; иное имущество, за исключением отдельных видов
имущества,  которое в соответствии с законом не может находиться в
собственности граждан; общие обязательства супругов (долги)».

Указанная  регламентация  в  итоге  будет  способствовать
единообразному  применению  закона  и  повышению  эффективности
нормативной  базы  в  сфере  регулирования  имущественных
правоотношений супругов.
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Харківського національного університету внутрішніх справ
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В
УКРАЇНІ  НАПРИКІНЦІ ХVІІІ СЕРЕДИНІ ХІХ СТ.СТ.

Порядок  укладення  церковного  шлюбу  на  території  України  у
складі Російської імперії був закріплений  й світським законодавством і
введений у дію у 1840-1842 рр. Норми, що регулювали  шлюбно-сімейні
відносини містилися у першій частині Зводу законів ще з 1832 р. під
назвою «Звіт законів цивільних».

Відомо, що у результаті кодифікації українського права в Кодексі
1743  р.  «Права,  за  якими  судиться  малоросійський  народ»  було
закріплене право як чоловіка, так і жінки на вільне одруження (арт. 2 гл.
10). Крім того, Кодекс 1743 р. надавав право дітям або погодитися на
шлюб,  або  відмовитися  (арт.1  гл.10).  Звід  законів  Російської  імперії
також узаконив необхідність вільного волевиявлення наречених під час
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укладення шлюбу (ст. 12 ч. 1 т. Х) [1].
Таким чином,  у середині ХІХ ст. сформовано практику, згідно з

якою, якщо не було офіційної заборони батьків на шлюб певної особи,
то  вважалося,  що  є  їхня  згода,  і  шлюб  укладався.  Існували  також
обставини, за яких шлюб міг укладатися без батьківського дозволу. Це,
по-перше, досягнення нареченими громадянського повноліття (21 року),
якщо  батьки  або  опікуни,  зловживаючи  своєю  владою,  «не  пекутся  о
браке ихъ». По-друге, за рішенням Святішого Синоду від 28 жовтня 1842
р., дітям розкольників, що прийняли православ’я, дозволялося укладати
шлюб за православними канонами, не випитуючи дозволу батьків, якщо
вони  дадуть  обітницю,  що  будуть  самі  неухильно  перебувати  в
православ’ї та виховувати своїх дітей згідно із законами цієї релігії. І, по-
третє, існував виняток для дівчат, зокрема, що мешкали в Полтавській і
Чернігівській губерніях: вони мали право домагатися у судовому порядку
надання дозволу на шлюб, якщо їхні батьки або опікуни перешкоджали їм
у  бажанні  вийти заміж,  маючи  на  меті  утримати у  своєму  управлінні
належне повнолітній дівчині майно [1].

Не  можна  обійти  увагою таку  умову  для  укладення  шлюбу,  як
дозвіл поміщика (пана), а для військових – дозвіл полкового командира.
Такі дозволи на укладення шлюбу зовсім не пов’язані із  канонічними
нормами, а були встановлені нормами світського права. Основна мета
таких  дозволів,  з  точки  зору  шлюбного  права  –  контроль  над
дотриманням принципу моногамії. 

Відомо,  що  на  українських  землях  до  ХVІІІ  ст.  селяни  могли
вільно змінювати місце проживання. Проте з 1738 р. російський уряд
заборонив перехід селян між Слобідською Україною, Гетьманщиною та
Росією,  а  в  1763  р.   Катерина  ІІ  остаточно  підтвердила  заборону
переходу  кріпаків.  Крім  того,  у  1742  р.  було  заборонено  українцям
одружуватися з кріпосними дівчатами та жінками [2]. Вінчати кріпаків
священики могли тільки за наявності спеціального письмового дозволу
– «увольнєнія» від поміщика. А дівчата, які виходили заміж і переходити
за  чоловіком  до  іншого  поміщика,  повинні  були  сплатити  «вивідну
плату» [3]. Але Маніфестом від 17 березня 1775 р. було скасовано плату
за дозвіл, необхідний для укладення шлюбу. Проте, «вивідна плата», не
дивлячись  на  її  відміну,  фактично  продовжувала  стягуватися.  Навіть
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монастирські  селянки  повинні  були  платити  за  дозвіл  одружитися  із
чоловіком, який був підданим іншого власника [4].

Дозволи  «увольненія»  не  скасовувалися,  а  ще  додатково
підтверджувалися владою (у  липні  1782 р.  та  жовтні  1880 р.).  Так,  в
указі благочинним 1880 р. про заборону вінчати вдів і дівчат духовного
відомства  з  поміщицькими  селянами,  якщо  вони  не  мали
«увольнительных писем» від  сільських  старост,  священиків  було
зобов’язано давати підписку духовному правлінню з цього приводу [5]. Ці
міри  були  обумовлені  тим,  що урядові  приписи про  заборону  вінчати
селян без дозволів нерідко порушувалися священиками. 

Дозвіл на шлюб з метою контролю над моногамією вимагався не
лише  від  селян.  Згода  на  шлюб  полкового  командира  для
військовослужбовців  була  запроваджена  у  Морським  регламентом  (5
квітня 1722 р.). Святіший Синод Указом від 29 липня 1783 р. підтвердив
заборону  вінчати  військових  без  отримання  письмових  свідоцтв  від
полкових командирів. Згодом з’явилося полкове духовенство. А Указом
Синоду  від  13  травня  1798  р.  було  встановлено,  що  парафіяльні
священики,  у  тому  числі  Київської  єпархії,  продовжували  вінчати
«полкових  чинов  безъ  всякого  ношения  и  позволенія  полковыхъ
командировъ».  Тому  для  уникнення  випадків  багатошлюбності,
«справясь  прежде  с  полковими списками,  не  имеет лик  то  в  живыхъ
жены?»,  дозволялося  вінчати  військових  виключно  полковим
священикам, а парафіяльні усувалися від освячення таких шлюбів [1]. 

У ХІХ ст.  принцип моногамії  подружжя так само набув нового
захисту  з  боку  світського  законодавства.  Вже  у  1812  р.  з’явився
сенатський указ «О признании браков солдатських вдов, совершенных
без  надлежащего  удостоверения  о  смерти  мужей  их  незаконными,  а
детей  в  сих  вторых  браках  прижитых  принадлежащими  воинскому
ведомству» [6].

Звід законів Російської імперії також містить заборону вступати в
шлюб  при  наявності  дійсного  шлюбу  (с.  20,  ч.1,  т.Х)  [7].  Святішим
Синодом було видано ще ряд указів, якими підтверджувалася заборона
укладення  шлюбу  без  дозволу  військового  командування  та  посилено
контроль над виконанням цих приписів. Але функції полкових командирів
зводилися  лише  до  засвідчення,  що  немає  перешкод  для  укладення
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шлюбу. Таке тлумачення було надане Синодом в Указі від 18 червня 1806
року.  Для  спрощення  процедури  контролю  над  сімейним  станом
військових, які звільнялися, у 1834 році (а для нижніх чинів морського
відомства у 1836 р.) були запроваджені спеціальні білети, де священики
підчас вінчання повинні були позначати, де, коли і з ким був укладений
шлюб,  а  у  1861  року  дозволили  одружуватися  військовим  під  час
відпусток [1].

Законодавчого закріплення набула й заборона вступу у шлюб осіб,
що  не  мали  здорового  розуму  з  народження,  непридатних  ні  до
навчання, ні до служби (Указ від 6 квітня 1722 р.) [8]. Також за ст. 217,
218 Уставу Духовних Консисторій такі шлюби визнаються недійсними
[9].  Пізніше  у  Зводі  законів  Російської  імперії  також була  закріплена
відповідна норма (ст. 5 кн. І т.Х) [6].

Шлюби  осіб,  нездатних  до  шлюбного  співжиття,  згідно  Зводу
законів  Російської  імперії  та  Уставу  Духовних  Консисторій  не
заборонялися,  проте,  після  закінчення  трирічного  строку  після  його
укладення, дозволялося розлучення з цієї причини.

Стосовно духовного споріднення церква із плином часу ставилася
поступово лояльніше. У ХІХ столітті  таке споріднення при укладенні
шлюбів вже до уваги не бралося. Так, указом Святішого Синоду від 19
січня  1810  р.  заперечувалися  відносини  духовного  споріднення  між
хрещеними батьками та  хрещениками,  а  також між дітьми хрещених
батьків  і  хрещениками.  Синодським  указом  1837  р.  заперечувалася
спорідненість між кумом і кумою, а указом 1873 р. навіть дозволяється
укладення шлюбу між хрещеними батьками та хрещениками різної статі
[10].

Відповідно  до  шлюбів  православних  з  іновірними,  то  у  ХІХ
столітті з’явилося узаконення, яким дозволялися шлюби православних
виключно  з  особами  римсько-католицького  та  лютеранського
віросповідання. Саме на цій підставі Духовною Консисторією у 1904 р.
було  заборонено  священику  Волинської  єпархії  вінчати  особу
православну з особою без певного віросповідання [11]. 

Таким чином, проблеми шлюбно-сімейних відносин на території
України  наприкінці  ХVІІІ  середині  ХІХ  ст.ст.  характеризувались
значною сталістю і майже не змінювались протягом століть. Причому
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провідну роль у регулюванні шлюбно-сімейних правовідносин відіграла
православна  церква.  Шлюб  визнавався  законним  як  що  він
забезпечувалася додержанням відповідних умов – досягнення шлюбного
віку,  вільна  згода  наречених  та  благословення  батьків,  духовна  та
фізична  здатність  до  шлюбу  та  ін.   Крім  того,  порядок  укладення
церковного шлюбу на території України у складі Російської імперії був
закріплений  й світським законодавством і введений у дію у 1840-1842
рр.
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Національної академії СБ України, м. Київ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПРЕВЕНТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ
Збройний конфлікт на Сході України та оголошення проведення в

окремих районах Донецької та Луганської областей антитерористичної
операції (далі – АТО) у період з 14 квітня 2014 р. по 30 квітня 2018 р.
спричинили  потребу  у  внесенні  низки  змін  та  доповнень  до
законодавчих  й  інших  нормативно-правових  актів,  спрямованих  на
унормування  широкого  спектру  питань,  пов’язаних  із  необхідністю
протидії  проявам  сепаратизму  і  тероризму,  збройній  агресії  проти
держави  та  анексії  частини  її  території.  Зокрема,  у  ст.  15-1  Закону
України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  унормовуються  особливості
превентивного затримання у районі проведення АТО осіб, причетних до
терористичної  діяльності,  та  приймається  Інструкції  про  порядок
превентивного  затримання  у  районі  проведення  антитерористичної
операції  осіб,  причетних  до  терористичної  діяльності,  та  особливого
режиму  досудового  розслідування  в  умовах  воєнного,  надзвичайного
стану або у районі проведення антитерористичної операції, затверджена
наказом МВС України, ГП України, СБ України від 26 серпня 2014 р. №
872/5/88/537.

У Пояснювальній записці до проекту закону про внесення змін до
Закону  України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  щодо  превентивного
затримання  зазначається,  що  через  пряму  військову  протидію з  боку
екстремістів та застосування непрямих (завуальованих) форм протидії
досудовому  розслідуванню  можливість  затримання  осіб  (особи),
причетних  до  терористичної  діяльності,  у  районі  проведення  АТО
значно  ускладнена.  Це  зумовлено  практичною  неможливістю
своєчасного виконання органами досудового розслідування формально-
обов’язкових дій зі встановлення особи та інших обставин у військово-
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польових умовах.
Проте,  у  Висновку  на  проект  цього  закону  України,

підготовленого Головним науково-експертним управлінням ВР України,
зауважується,  що превентивне затримання особи на  термін до  30  діб
фактично  є  триманням  під  вартою.  Зважаючи  на  це  очевидною  є
суперечливість цього положення нормі  ст.  29 Конституції  України, де
зазначено,  що  кожна  людина  має  право  на  свободу  та  особисту
недоторканість.  У разі  нагальної  необхідності  запобігти  злочинові  чи
його  перепинити  уповноважені  на  те  законом  органи  можуть
застосувати  тримання  особи  під  вартою  як  тимчасовий  запобіжний
захід, обґрунтованість якого протягом 72 год. має бути перевірена судом.
Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 год. з моменту
затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під
вартою. Тобто, не лише під час та в районі проведення АТО, але й в
умовах воєнного або надзвичайного стану окремі обмеження не можуть
застосовуватися  щодо  основоположних  прав  і  свобод  людини  і
громадянина,  передбачених  у  міжнародних  правових  актах  та
Конституції України. 

Таким  чином,  передбачений  у  ст.  15-1  Закону  України  «Про
боротьбу  з  тероризмом»  позапроцесуальний  порядок  превентивного
затримання  особи  суперечить  загальним  засадам  кримінального
провадження,  зокрема,  забезпеченню  права  на  свободу  та  особисту
недоторканність (п. 5 ч. 1 ст. 7 КПК України). Згідно ч. 1, 2 ст. 12, ч. 1 ст.
211 КПК України під  час  кримінального  провадження ніхто  не  може
триматися  під  вартою,  бути затриманим або  обмеженим у  здійсненні
права  на  вільне  пересування  в  інший  спосіб  через  підозру  або
обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на
підставах  та  в  порядку,  передбачених  цим  Кодексом. Кожен,  кого
затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального
правопорушення  або  інакше  позбавлено  свободи,  повинен  бути  в
найкоротший  строк  доставлений  до  слідчого  судді  для  вирішення
питання  про  законність  та  обґрунтованість  його  затримання,  іншого
позбавлення свободи та подальшого тримання. Затримана особа негайно
звільняється, якщо протягом 72 год. з моменту затримання їй не вручено
вмотивованого судового рішення про тримання під вартою.
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Необхідно  також  мати  на  увазі,  що  Комітетом  Міністрів  Ради
Європи 11 липня 2002 р. затверджені «Керівні принципи з прав людини і
боротьби з тероризмом», які передбачають арешт терористів на основі
тих же вимог, що стосуються арешту будь-якої особи, яка підозрюється
у вчинені злочину.

У  ст.  5  Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основоположних
свобод від 04 листопада 1950 р. (далі – Конвенція 1950 р.) зазначається,
що кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Зважаючи
на це проблеми, що постають внаслідок збройної агресії, терористичної
або  іншої  подібної  діяльності  та  спричиняють  потребу  у  введенні
воєнного,  надзвичайного  стану  або  проведенні  АТО,  можуть  бути
достатньою підставою для  обґрунтування  відступу  від  згаданих  прав
лише за умов, коли існуючу ситуацію можна охарактеризувати як «війну
або  іншу  суспільну  небезпеку,  яка  загрожує  життю  нації»  (ст.  15
Конвенції).  Такий  відступ  від  вимог  має  бути  обумовлений  гострою
необхідністю і можливий лише за умови виконання певних процедурних
вимог,  а  саме:  1)  він  може  мати  місце  виключно  в  тих  межах,  яких
вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать
іншим  зобов’язанням  держави  згідно  з  міжнародним  правом;  2)
наведене вище положення не може бути підставою для відступу від ст. 2
«Право на життя», крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних
дій,  ст.  3  «Заборона  катування»,  п.  1  ст.  4  «Заборона  рабства  і
примусової праці» і ст. 7 «Ніякого покарання без закону» цієї Конвенції;
3)  держава  повідомляє  Генерального  секретаря  Ради  Європи  про
причини  вжиття  нею  відповідних  заходів,  а  також  про  час,  коли  їх
застосування було зупинено й дія положень Конвенції 1950 р. поновлена
в повному обсязі.

За відсутності  офіційного повідомлення Генерального секретаря
Ради Європи про відступ від вимог Конвенції  1950 р.,  відповідно до
практики  Європейського  Суду  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ),
застосування  державою  положення  ст.  15  цієї  Конвенції  визнається
неправомірним. Слід зауважити, що зазначена норма не вимагає,  щоб
держава, яка відступає від своїх зобов’язань, визначала положення, від
яких вона відступає, проте таке повідомлення має надсилатися негайно. 

Україна  ухвалила  Заяву  «Про  відступ  України  від  окремих
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зобов’язань,  визначених  Міжнародним  пактом  про  громадянські  і
політичні  права  та  Конвенцією  про  захист  прав  людини  і
основоположних свобод» лише 21 травня 2015 р., а 5 червня – офіційно
повідомила Генерального секретаря Ради Європи про те, що беручи до
уваги надзвичайне становище у державі, влада вирішила використати ст.
15 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04
листопада  1950  р.  для  відступу  від  деяких  прав,  закріплених  у  ній.
Зазначену  Заяву  зроблено  через  рік  після  внесення  змін  до  Закону
України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  в  частині  унормування
особливостей превентивного затримання у районі проведення АТО осіб,
причетних до терористичної діяльності, зважаючи на що можна дійти
висновку, що його запровадження не розглядається законодавцями, як
відступ  від  положень  ст.  5  «Право  на  свободу  і  особисту
недоторканність» Конвенції 1950 р.

Таким чином, зважаючи на положення ст. 5 Конвенція 1950 р. та
відповідну практику ЄСПЛ, вбачається, що повноваження, визначені у
ст.  15-1  Закону  України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»,  навряд  чи
створюють  прийнятні  підстави  для  застосування  превентивного
затримання  особи,  якщо  не  було  своєчасно  офіційно  заявлено  про
відступ держави від зобов’язань згаданої Конвенції. Норми Конституції
України  також  не  допускають  позбавлення  особи  свободи  у  формі
превентивного затримання, а згідно ч. 3 ст. 9 КПК України закони та
інші  нормативні  акти  України,  положення  яких  стосуються
кримінального провадження,  повинні  відповідати цьому Кодексу.  При
здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон,
який суперечить КПК України. Варто зважати і на положення Глави 4
КПК  України,  яка  містить  жорсткі  вимоги  щодо  порядку  збирання
доказів,  їх  закріплення  та  допустимості,  в  тому  числі  й  отриманих
внаслідок істотного порушення прав і свобод людини.

Отже,  запровадження  у  вітчизняному  законодавстві
превентивного  затримання  потребує  перегляду  та  удосконалення  з
метою приведення його у відповідність не лише до норм міжнародних
правових документів у галузі захисту праву людини, але і до положень
Основного Закону та КПК України. При цьому варто враховувати, що
здійснення досудового  розслідування може значно ускладнюватися не
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лише  в  районі  проведення  АТО,  але  й  в  умовах  воєнного  або
надзвичайного  стану,  що  при  внесенні  змін  і  доповнень  до  Закону
України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  залишилося  поза  увагою
законодавців. 

Висновки. У підсумку пропонуємо привести положення Розділу
ІХ-1 «Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного,
надзвичайного  стану  або  у  районі  проведення  антитерористичної
операції» КПК України у відповідність із його назвою. Саме у цьому
розділі  КПК  України,  а  не  в  Законі  України  «Про  боротьбу  з
тероризмом», мають бути унормовані особливості затримання особи в
складних умовах воєнного, надзвичайного стану або проведення АТО, а
також  оптимізовані  інші  процедури  досудового  розслідування,  що
проводиться в такі особливі періоди.


