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УДК: 336.71.078.3 
Білокопитов Є.О. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТІВ FATF ДЛЯ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ПРАКТИКИ 

ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Українська академія банківської справи, м. Суми 

 
Необхідність імплементації нових стандартів FATF у національне 

законодавство та впровадження їх у практичній роботі всіх учасників 
національної системи протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним 
шляхом, зумовлює необхідність загальної оцінки ситуації в цій сфері, 
визначення основних факторів, що негативно впливають на цю систему, та 
здійснення на державному рівні відповідних невідкладних заходів. Певні 
успіхи, яких було досягнуто в Україні у сфері розбудови системи протидії 
відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок прийняття 
Кримінального процесуального кодексу у 2012 р., позитивно позначилися на 
ефективності збору та аналізу інформації про фінансові операції. 

Однак, вивчення стану запобігання та протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, вказує на певні слабкі місця у системі. В першу 
чергу, слід зауважити, що всупереч вимогам ІІ рекомендації FATF, в Україні 
не налагоджено міжвідомче співробітництво між Державною службою 
фінансового моніторингу України і правоохоронними органами. Так, для 
результативної співпраці між ними необхідним є наближення вимог щодо 
складання узагальнень та матеріалів фінмоніторингу до вимог відкриття 
кримінального провадження. Стандартизація складання міжвідомчої 
документації дозволить задіяти у кримінальних провадженнях значно більшу 
частину опрацьованих Державною службою фінансового моніторингу 
матеріалів.  

З іншого боку, немає фактів накладення арешту на доходи, отриманні 
злочинним шляхом, що розташовані за кордоном. Це свідчить про відсутність 
взаємодії вітчизняних правоохоронних органів із правоохоронними органами 
інших держав з метою виявлення доходів осіб, які підозрюються у скоєнні 
предикатних кримінальних правопорушень в Україні, а також про відсутність 
процедури повернення доходів, отриманих злочинним шляхом, здобутих 
внаслідок легалізації (відмивання) коштів, які були вивезені за межі нашої 
країни. Все це суперечить вимогам IV рекомендації FATF, яка наголошує на 
важливості проведення конфіскацій та тимчасових заходів, пов’язаних з 
замороженням активів, їх арештом та проведенням інших необхідних слідчих 
заходів. Тож можна досить впевнено стверджувати про те, що рекомендації 
FATF в нашій країні досі не знайшли свого відображення  ні на законодавчому 
рівні, ні в практичній діяльності правоохоронних органів [1].  
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Основною для впровадження конфіскації майна є покладення обов’язку 
доведення законності походження такого майна на обвинуваченого, що 
закріплено у низці міжнародно-правових актів. Так, вперше на міжнародному 
рівні така норма була закладена у Конвенції ООН про боротьбу проти 
незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 року 
[2]. У п. 7 ст. 5 документу розглядається можливість забезпечення покладення 
на обвинуваченого обов’язку доказування законності походження певних 
доходів та іншої власності, що підлягають конфіскації, в такій мірі, в якій 
вищевказаний захід відповідає національним принципам законодавства. 
Згідно з ч. 8 ст. 31 цієї Конвенції і ч. 7 ст. 12 Конвенції ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності [3] держави-учасниці можуть 
розглядати можливість встановлення вимоги про те, щоб особа, яка скоїла 
злочин, довела законність походження доходів та іншого майна, яке підлягає 
конфіскації, в такій мірі, якою ця вимога відповідає основоположним 
принципам їхнього внутрішнього законодавства. На разі доведення особою, 
що скоїла злочин, законності походження доходів і майна, що підлягає 
конфіскації, передбачено відповідно нормами національного законодавства 
Афганістану, Алжиру, Бахрейну, Білорусі, Болгарії, Бразилії, Гондурасу, 
Греції, Індонезії, Іспанії, Італії, Колумбії, Маврикія, Мадагаскару, Малайзії 
(тільки в разі злочинів, пов’язаних з наркотиками), Мальти, Марокко, 
Мексики, М’янми, Намібії, Норвегії, Об’єднаної Республіки Танзанії, Польщі, 
Португалії, Таїланду, Тунісу, Туреччини, Узбекистану, Філіппін, Чеської 
Республіки, Швейцарії (у випадках вчинення злочину злочинною групою), 
Еквадору та Південно-Африканської Республіки [4]. Як бачимо, Україна в 
цьому переліку країн відсутня. Тож доцільно було б замислитись над 
необхідністю запровадження такої норми у вітчизняне законодавство. 

Однак, важливо також зауважити, що мова йде не про конфіскацію 
матеріальних благ, походження яких особа не може пояснити, а про 
конфіскацію доходу від злочину, що визначений відповідним міжнародно-
правовим актом або ж національним законодавством, чи майна, вартість якого 
тотожна доходу від такого злочину. Інакше кажучи, конфіскація, про яку йде 
мова, може застосовуватися лише у випадках, коли суб’єкт скоїв визначений 
злочин. Виявлення ж лише значного зростання майнових активів, що є 
невідповідним рівню легальних доходів і не може бути обґрунтоване особою, 
без визнання незаконного збагачення у конвенційній формулі злочином, не 
може слугувати законною підставою для конфіскації майна.  
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Актуальність дослідження взаємозв’язку громадянського суспільства і 

місцевого самоврядування полягає в тому, що на даний час одним із головних 
завдань, що стоїть перед Україною, є побудова правової демократичної 
держави. Дуже важливим фактором підвищення рівня демократичності в 
суспільстві та в державі є ефективна місцева влада. Саме через неї реалізується 
інтереси мільйонів громадян, здійснюється їхнє залучення до політичної 
сфери держави. 

Метою моєї роботи є дослідження місцевого самоврядування як 
інституту громадянського суспільства. 

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України 
[1, ст. 2]. Право на місцеве самоврядування гарантується та захищається 
Конституцією України [3, ст. 140]. Розвиток місцевого самоврядування є 
запорукою формування й ефективного функціонування громадянського 
суспільства, що здійснює вирішальний вплив на розвиток місцевого 
самоврядування. 

На органи місцевого самоврядування покладаються різного роду багато 
повноважень, які вони не в силі повністю реалізувати через політичну 
необізнаність суспільства та їхню незацікавленість в здійсненні державної 
влади. Одним із шляхів ліквідації ситуації, що склалася, є розвинена, 
ефективна та близька до населення діяльність органів місцевого 
самоврядування. 
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В різний час питання взаємозалежності місцевого самоуправління та 
громадянського суспільства досліджувало багато науковців та юристів, в тому 
числі і О.В. Батанов, О.В. Петришин, В.В Речицький, В.М. Селіванов, 
Ю.М. Тодика, але складність та багатогранність даного питання вимагає 
подальших безперервних пошуків в даній сфері. 

Карась А. зазначав, що і громадянське суспільство, і громадянин у сенсі 
їх породження громадою і громадською активністю починає набувати іншого 
визначення, ніж тоді, коли політична сфера цілком і повністю контролюється 
державною владою [8, с. 245]. Думка Бондара М.С. в тому, що місцеве 
самоуправління являється «інституційним засобом реалізації громадянського 
суспільства» [4, с. 47]. Багато з тих, хто досліджував та вивчав дане питання, 
звертав увагу на взаємозв’язок та взаємозалежність місцевого самоврядування 
та громадянського суспільства. Григор’єв В.А. наголошує, місцеве 
самоврядування – це один із основних інститутів громадянського суспільства, 
за допомогою якого забезпечується конституційний лад України [5, с. 199]. 

Широкий спектр можливостей в нашій державі громадянське 
суспільство може реалізовувати на рівні підзаконної правотворчості – органів 
місцевого самоуправління, політичних партій, трудових колективів та ін. [ 10, 
с.7]. Значення місцевого самоуправління полягає в першу чергу в тому, що 
воно сприяє руху України до демократичної і правової держави з найнижчих 
щаблів ієрархічної системи політичної влади. Через нього суспільство починає 
розуміти, що демократія – це персональна участь кожного громадянина у 
справах та проблемах свого суспільства. Відповідальність за спільну справу 
дуже сильно змінює людей. З найпасивніших членів суспільства воно здатне 
зробити активних учасників соціального життя. І лише тоді, якщо кількість 
таких людей в соціумі перевищує певний рівень, вже дійсно можна вважати, 
що громадянське суспільство існує в країні [9, с.52]. Звідси слідує, що для 
успішного розвитку місцевого самоврядування варто мати добре розвинуте і 
громадянське суспільство, оскільки ці два поняття є взаємопов’язаними між 
собою. 

В результаті проведеного дослідження приходимо до висновку, що для 
покращення тенденцій розвитку громадянського суспільства та місцевого 
самоуправління варто виконати низку завдань, а саме: 
• необхідно збільшувати зацікавленість населення до потреб та способів 
вирішення нагальних проблем населення, що в свою чергу потягне за собою і 
розвиток місцевого самоврядування, оскільки зміниться, розвинеться 
населення, а отже і має розвинутися влада, що діє в їх інтересах; 
• зробити більш відповідальним ставлення органів місцевого 
самоврядування до виконання своїх обов’язків та захисту інтересів 
суспільства. Це вселить віру в кожного із населення, що влада дійсно є 
гарантом конституційного ладу та реалізації прав і свобод в державі і, як 
наслідок, суспільство стане більш наближеним до здійснення державної 
влади; 
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• активно залучати громадян до участі у керуванні державними справами.  
Це буде сприятливо впливати на діяльність місцевих органів, бо тоді 

влада буде здійснюватись дійсно в інтересах громадян. 
Виконання вказаних вище завдань буде ставити нас на щабель ближче 

до ефективно діючої системи органів місцевого самоврядування, добре 
розвинутого суспільства, яке справді можна буде назвати громадянським, та, 
відповідно, правової держави, яка буде діяти на засадах демократії. Адже 
одним із важливих чинників зміни ситуації на краще є належне забезпечення 
реформування місцевого самоврядування [7, с.84]. Створивши сприятливі 
правові умови для максимально широкого залучення населення до прийняття 
управлінських рішень, а також розвитку форм прямого народовладдя кінцевим 
результатом реформування місцевого самоврядування буде поліпшення життя 
українських громадян, побудова сучасної, ефективної, конкурентоспроможної 
держави [2]. Розвиток місцевого самоврядування як ефективної і максимально 
наближеної до людей місцевої влади є одним із визначальних пріоритетів 
здійснення адміністративної реформи, становлення України як демократичної 
держави. Без реформування місцевого самоврядування, здійснення процесів 
децентралізації неможливо подолати негативні процеси в соціально-
економічному та культурному розвитку територіальних громад і регіонів, 
забезпечити суттєве підвищення рівня та якості життя більшої частини 
громадян України, побудови місцевої влади на засадах демократії [6, с.16].  
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Актуальністю дослідження цієї теми полягає в тому, що в Україні 

потрібно удосконалювати систему місцевого самоврядування та визначити 
головні перспективи розвитку місцевого самоврядування, чого і потребує 
наша країна, відомо, що на даний час система місцевого самоврядування на 
сьогодні не задовольняє потреб суспільства, вона є застарілою і 
неефективною. Пошук нової моделі місцевого самоврядування потребує 
активного залучення науковців для вироблення та прийняття найбільш 
оптимальних рішень. 

Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості 
територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого 
життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її 
самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого 
самоврядування, утвореними ними установами та організаціями 
високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на 
відповідних територіях, адже органи місцевого самоврядування дуже 
обмежені в своїх повноваженнях, та не мають правової основи для 
ефективного виконання свого основного призначення, а саме здійснювати 
право територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого 
значення [3, с.1]. 

Метою мого дослідження є ознайомлення з проведенням структурних 
реформ, що дадуть змогу досягти стійкого економічного ефекту за умови 
гармонізації пріоритетів і етапів зазначених реформ із реформою місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади. 

В Україні управління на місцях здійснюють органи місцевого 
самоврядування, тобто відповідні сільські, селищні, міські, районні ради. У 
Конституції України встановлені основні начала організації та діяльності 
місцевого самоврядування на всій території країни. Так, в Конституції України 
в статті 7 зазначається, що в Україні визнається і гарантується місцеве 
самоврядування [1, ст. 141]. Детальніше діяльність місцевого самоврядування 
в Україні регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні. В даному законі дублюється визначення місцевого самоврядування, 
яке також висвітлене в Конституції України. Отож, відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевим самоврядуванням 
в Україні гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду 
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жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і Законів України та місцеве 
самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як 
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [2, ст. 170]. 

Взаємодія місцевого самоврядування та органів державної влади 
полягає в тому, що ряд повноважень у сфері місцевого самоврядування 
належить органам державної влади. Це пояснюється тим, що в силу 
багатогранності проявів і множинності організаційних форм даного інституту, 
а також враховуючи відсутність сталих традицій муніципальної демократії в 
сучасному українському суспільстві, держава у своїй діяльності зобов’язана 
сприяти становленню дієздатних територіальних громад і розвитку місцевого 
самоврядування в Україні [7, с.173].  

На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та 
правової держави, розвиток місцевого самоврядування має бути одним з 
пріоритетних напрямів державної політики. Адже місцеве самоврядування є 
одним з найефективніших інструментів місцевого управління та розвитку 
територій. Там, де воно дійсно функціонує, де місцеве населення має реальне 
право та можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення, 
спостерігається зростання доходів місцевих бюджетів і соціально-
економічний розвиток в цілому. Найважливішою проблемою розвитку 
місцевого самоврядування в Україні є якісне нормативно-правове 
забезпечення, яке б дало змогу чітко провести розподіл повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади 
на місцях. 

На сьогоднішній день дуже гостро постало питання децентралізації 
органів державної влади, яке передбачає збільшення обсягу повноважень 
органів місцевого самоврядування, а саме передачу повноважень від 
центральних органів влади на місця, але при цьому зберігаючи унітарний 
устрій країни та не допускаючи федералізації. 

Проблемами розвитку та вдосконалення систем місцевого 
самоврядування, зокрема питанням децентралізації, займалися багато як 
українських, так і зарубіжних вчених. Зокрема авторами численних наукових 
праць з цього приводу є такі вчені як В.І. Борденюк, А. Коваленко, 
М.І. Корнієнко, В.В. Карпенко, І.В. Пахомов та ін.  

Так от А. Коваленко вважає, що сутність децентралізації полягає в тому, 
що «політико-правові елементи взаємовідносин громади і держави утворюють 
особливий правовий режим, що надає місцевим органам самостійність і 
ієрархічну незалежність від органів як державного управління, так і 
самоврядування» [5, с.3-4]. На мою думку, децентралізація органів влади в 
розумінні А. Коваленка це і є на сьогодні один із ефективних перспектив 
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розвитку взаємодії органів центральної влади та місцевого самоврядування, 
адже надавши органам місцевого самоврядування ширше коло повноважень, 
дасть змогу до стимулювання розвитку територіальних громад, що відповідно 
і позначиться на розвитку всієї держави. 

На думку В. Рильської місцеві органи державної влади мають робити 
акцент у своїх взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування не на 
контролі, а на ефективній співпраці з ними, беручи участь у різних спільних 
програмах і заходах. Місцеві державні адміністрації як основна державна 
владна ланка та безпосередній утілювач державної політики на територіях 
відповідних територіальних громад й органів місцевого самоврядування, як 
самостійний та легітимний представник інтересів відповідної територіальної 
громади, саме в співпраці між собою спроможні ефективно задовольняти 
потреби кожної людини [8, с.11]. 

Саме з питання децентралізації органів влади, Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2014 р., було схвалено Концепцію 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні, а також даним розпорядженням було доручено Міністерству 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої 
влади за участю органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських 
асоціацій у тримісячний строк розробити та подати в установленому порядку 
Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації концепції 
[3, с.2]. І відповідно до вказаної концепції реформування місцевого 
самоврядування передбачається провести у п’ять кроків, а саме: 
1. Визначення територіальної основи органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади; 
2. Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних 

рівнів; 
3. Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади; 
4. Визначення за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг ресурсів; 
5. Встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування перед 

виборцем і державою [4, с.3]. 
Проведена реорганізація органів державної влади, а саме їх 

децентралізація дасть змогу територіальним громадам реально вирішувати 
питання місцевого значення самостійно і без впливу інших органів держави, 
але при цьому органи місцевого самоврядування також будуть нести 
самостійно відповідальність за свою діяльність. 

Тому Я. Малик вважає, що проблема взаємовідносин між місцевими 
органами влади залежить від багатьох чинників, однак найсуттєвіший вплив 
на їх зміст і форму чинять конституційно-правові засади місцевої влади, 
спільність територіальної основи та об’єктів управлінської діяльності, 
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функціональна близькість, соціальний тип держави, а також встановлена 
система місцевого самоврядування [6, с.4]. 

Отже, на мою думку, проблема ефективності місцевого самоврядування 
є однією з найважливіших на сучасному етапі розвитку державності України. 
Головним чинником якісного управління є чіткій розподіл повноважень та 
компетенції між всіма органами державної влади як по горизонталі, так і по 
вертикалі, а також між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування. Важливим аспектом територіального розвитку є надання 
широких повноважень органам місцевого самоврядування під власну 
відповідальність, що має бути забезпечено відповідним законодавством. 
Децентралізація владних повноважень (передача частки повноважень органів 
центральної влади на регіональний та місцевий рівень) є найкращим засобом 
забезпечення ефективного місцевого самоврядування та якісного надання 
послуг населенню. Таким чином можна дійти до висновку, що для розвитку 
місцевого самоврядування в Україні актуальним було і залишається питання 
балансу між владними повноваженнями центру і регіонів, державних 
адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Встановлення такої 
рівноваги є найголовнішим завданням на перехідний період в політиці 
демократичного державотворення, зокрема в Україні. Вирішальним на 
перехідному етапі є сприяння з боку держави становленню і зміцненню 
місцевого самоврядування. 
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Одним із найважливіших стратегічних напрямком реформування 

України в галузі кримінального судочинства та розбудови в ній правової, 
демократичної держави є реалізація для кожного учасника кримінального 
провадження, відповідно до його процесуального статусу, функцій котрі 
забезпечуються за допомогою його процесуальних прав та обов’язків. 

Актуальність дослідження реалізація функції захисту у кримінальному 
провадженні є надзвичайно важливою частиною права при формуванні 
правового суспільства в Україні та забезпеченні основних принципів 
кримінального процесу: верховенства права, законності, рівності перед 
законом і судом, поваги до людської гідності тощо.  

Питанням функції захисту в юридичній літературі приділено чимало 
уваги. Цьому інституту присвячено праці науковців: Я.С. Аврах, В.Д. 
Адаменк, С.П. Бекешка, А.М. Бірюкова, Т.В. Варфоломеєва, Ю.І. 
Великосельський, С.О. Ковальчук, Л.Д. Кокорева, М.А. Маркуш, В.В. 
Молдован, Я.О. Мотовіловкер та інші. 

Перші кроки реалізації нового КПК засвідчили, що низка правових, 
теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних з його прийняттям та 
набуттям чинності є дискусійними та абсолютно не дослідженими. Тож вони 
потребують детального аналізу та вивчення. Саме цими міркуваннями 
обґрунтовується актуальність для кримінальної процесуальної науки та 
практики, питань, пов’язаних з функцією захисту у кримінальному 
провадженні [3, с.350]. 

Метою дослідження є загальні питання правової реалізації функції 
захисту основними суб’єктами: підозрюваним, обвинуваченим, захисником, 
засудженим, виправданим. 

Відповідно до ч.1 ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються найвищою соціальною 
цінністю [1]. Дані принципи є первинними для забезпечення функції захисту 
у кримінальному провадженні і прямо впливають на реалізацію прав та 
інтересів суб’єктів захисту.  
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За загальним правилом забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, 
виправданому, засудженому права на захист є системою засобів та способів, 
передбачених та не заборонених законом, виражених у сукупності 
процесуальних прав, використання та реалізація яких дає змогу учасникам 
кримінального провадження особисто захищатися від підозри чи 
обвинувачення у вчиненні злочину, користатися юридичною допомогою 
захисника, та покладає на слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд обов’язок 
роз’яснити належні особам права та забезпечити їх право на кваліфіковану 
правову допомогу з боку обраного або призначеного захисника [3, с.351]. 

Також необхідною умовою реалізації права на захист є забезпечення 
основних його гарантій на усіх стадіях кримінального провадження, оскільки 
випадки, коли підозрюваному, обвинуваченому під час досудового 
розслідування не було призначено захисника за умови його обов’язкової 
участі, ставлять під сумнів питання належності та допустимості доказів, на 
яких ґрунтується обвинувальний акт прокурора. При цьому призначення 
захисника у судовому провадженні у таких справах не може саме по собі 
відновити порушене право на захист.  

Правову позицію ЄСПЛ щодо початкового етапу забезпечення права на 
захист у кримінальному провадженні викладено, зокрема, в п. 63 рішення 
ЄСПЛ від 09 червня 2011 року у справі «Лучанінова проти України», 
де зазначено, що «для здійснення обвинуваченим свого права на захист йому 
зазвичай повинно бути забезпечено можливість отримати ефективну допомогу 
захисника із самого початку провадження» [2]. 

Водночас право на захист у кримінальному провадженні може 
реалізовуватись у вигляді самозахисту самим підозрюваним, обвинуваченим, 
виправданим, засудженим за допомогою наданих йому процесуальних прав, 
закріплених у законі, обсяг і зміст яких залежить від процесуального статусу 
особи та стадії кримінального провадження, на якій вони можуть бути 
реалізовані. 

Слід враховувати, що для здатності особи самостійно здійснювати своє 
право на захист потрібен такий стан психічних функцій (сприйняття, уваги, 
пам’яті, мислення) та емоційно-вольової сфери обвинувачених, що 
забезпечить правильне відображення дійсності і створить передумови для 
повноцінної інтелектуальної діяльності. 

Обставини, які впливають на здатність особи здійснювати право на 
захист, можуть бути з’ясовані з документально підтверджених відомостей: що 
особа інвалід певної групи, встановленої щодо психічного захворювання; 
особа перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері або навчається 
в школі для розумово відсталих дітей; визнана медичною установою такою, 
що страждає хронічним алкоголізмом, наркоманією, а тому має певні розлади 
поведінки та психіки [2]. 

В теорії кримінального процесуального права слід відрізняти функції 
захисту від функцій обвинувачення та функцій суду. Хоча варто визнати, що 
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правоохоронні органи та суд наділені функціями захисту, наприклад, введення 
нового поняття «слідчий суддя», на якого покликаний забезпечити 
справедливе та неупереджене досудове розслідування; прокурорський нагляд 
тощо. Враховуючи вище зазначене варто виокремити основні функції захисту 
які реалізуються під час кримінального провадження: 1) обов’язкове 
роз’яснення прав учаснику кримінального провадження; 2) здійснення 
самозахисту підозрюваним, обвинуваченим, виправданим, засудженим; 3) 
залучення захисника (адвоката) на стадії досудового розслідування та 
судового провадження, як у випадках його обов’язкової участі (наприклад, 
особливо тяжкий злочин, та інші ст. 52 КПК) так і в самостійному порядку 
підозрюваним, обвинуваченим; 4) залучення захисника для проведення 
окремих процесуальних дій; 5) прийняття судом відмови від захисника або 
його заміна; 6) процесуальні наслідки порушення права на захист під час 
досудового розслідування; 7) надання психологічної допомоги; 8) захист 
правоохоронними органами та судом порушених прав; 9) право на безоплатну 
допомогу перекладача тощо. 

Проводячи аналіз функції захисту, на нашу думку, варто підкреслити що 
в КПК 2012 р. сторона захисту є більш «сильною» ніж в попередньому КПК. 
Основними проблемними аспектами реалізації функції захисту є: 1) наявність 
випадків у яких участь захисника у кримінальних провадженнях щодо 
особливо тяжких злочинів забезпечувалась лише під час судового розгляд – це 
ставить під сумнів об’єктивність та справедливість досудового розслідування; 
2) відсутність чіткого механізму реалізації права на збирання доказів захистом 
у деяких випадках, наприклад, в порядку самозахисту тощо; 3) права 
засуджених визначаться так, що їх реалізація часто залежить від волі тих чи 
інших органів чи посадови осіб тощо. 

Отже, реалізація функції захисту напряму залежить від процесуального 
статусу суб’єкту захисту та стадії кримінального провадження, хоча в цій 
функції присутні і базові принципи захисту які відносяться до суб’єктів 
захисту на будь-якій стадії кримінального провадження. 
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Право на життя є першим з невід’ємних прав людини. Виходячи з цього, 

ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Без дотримання цього права 
всі інші права не мають цінності і корисності, тому воно має охоронятись 
законом. 

Конституція України (ст.27) гарантує кожній людині невід’ємне право 
на життя [1]. 

Згідно з міжнародними угодами, стороною яких є Україна, зокрема 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (ст. 6), це право не є 
абсолютним [2]. У певних, визначених законом випадках допускається 
свідоме припинення людського життя. Забороняється тільки «свавільне» його 
позбавлення. 

Подібні норми діють і в нашому національному законодавстві. Протокол 
№ 6 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, яка 
підписана від імені України, встановлює повне скасування смертної кари, 
проте слід мати на увазі, що приєднання до цього протоколу не є обов’язковою 
умовою приєднання до самої конвенції [3]. 

Право на життя є правом, яке безпосередньо входить до сфери 
відповідальності держави за його здійснення. На державу покладається також 
обов’язок захищати вказане право. 

Складовою частиною цього права є також право кожного захищати своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. 

Положення ст. 36 ККУ є розвитком та конкретизацією статті 27 КУ. 
Право на необхідну оборону є абсолютним: кожна особа має право вжити 
заходів оборони від суспільно-небезпечного посягання незалежно від того, чи 
має вона можливість уникнути посягання або звернутись за допомогою до 
представників влади чи інших осіб [4]. Дії, вчинені у стані необхідної оборони, 
якщо при цьому не було перевищено її межі, вважаються правомірними і не 
можуть бути підставою для притягнення особи не тільки до кримінальної, а й 
до цивільно-правової чи будь-якої іншої юридичної відповідальності. 

Для кращого забезпечення права на захист життя та здоров’я людини 
держава зобов’язана розширити коло суб’єктів носіння зброї. На сьогоднішній 
день право на придбання засобів активної оборони, а саме: пістолетів і 
револьверів для стріляння гумовими кулями, – мають працівники судів, 
правоохоронних органів і їхні близькі родичі, а також особи, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві, журналісти, депутати, члени суспільних 
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формувань з охорони громадського порядку й державного кордону, 
військовослужбовці та держслужбовці, які мають категорії та ранги.  

Досвід Грузії, Прибалтики, Молдови, Латвії, Естонії, Німеччини, Італії, 
Польщі свідчить, що введення володіння зброєю значно зменшує кількість 
насильницьких злочинів. І навпаки введення більш жорстких правил щодо 
володіння зброї в Британії привели до зростання статистики насильницьких 
злочинів. 

Вільний доступ до зброї серед населення іноземних держав призвів у 
вищезазначених країнах до різкого зменшення рівня злочинності (від 20 до 80 
відсотків у порівнянні з попередніми періодами), підняття культури володіння 
зброєю, відчуття захищеності. Громадяни, які володіють зброєю, готові 
чинити опір як внутрішнім (злочинцям), так і зовнішнім ворогам. До прикладу, 
в шатах США, де дозволено приховане носіння зброї, населення знищує вдвічі 
більше злочинців, ніж поліція. В додаток до цього, в цій країні на руках 
населення знаходиться близько 200 млн. одиниць вогнепальної зброї – 
напевно, ворог двічі подумає перед анексією землі, якщо там в кожному вікні 
сидітиме чоловік з рушницею, пістолетом і автоматом, рішуче налаштований 
боронити свою землю. 

В той же час є зворотна статистика: заборона раніше дозволеного 
володіння зброї безповоротно тягне ріст злочинності. Прикладом цієї 
залежності є Великобританія, Канада, Австралія, Ірландія. Після жахливої 
динаміки, зокрема в Великобританії, влада розглядає можливість перегляду 
раніше прийнятої заборони і повернення зброї для початку в межі приватної 
власності громадян. 

21 березня 2014 року на сайті ВО «Свобода» був опублікований проект 
Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси», який пізніше був 
внесений в Верховну Раду, але з незрозумілих причин далі справа не 
просунулася. Крім того представник партії «Удар» в інтерв’ю одному з 
українських ЗМІ заявив, що державі потрібен закон про легалізацію зброї. 
Також аналогічний проект закону було розроблено юристами Правого 
Сектору за допомогою неназваних народних депутатів і передано на розгляд 
до Верховної Ради. 

Хто ж виступає проти легалізації зброї? Перш за все, це монополісти 
охоронної сфери (правоохоронні органи та охоронні агентства), які прекрасно 
розуміють, що після прийняття закону стоятиме питання про доцільність 
тримання такої великої кількості кадрів в їх сфері.  

Крім того, не можна не згадати, що на руках населення України 
перебуває близько 2 млн. одиниць легальної зброї, з якої за 2012 рік було 
скоєно всього 48 злочинів (тобто 0,0024 % від загальної кількості злочинів). 
Також під час революції 2013-2014 років в руки населення потрапила велика 
кількість викраденої зброї, і наші громадяни загалом продемонстрували 
високий рівень відповідальності. 
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Громадяни України повинні мати право на володіння легальною 
вогнепальною зброєю. Але має діяти розумна дозвільна система, що 
передбачає відсіювання людей, які перебувають на психіатричному та 
наркологічному обліках, мають проблеми з алкоголем, яких притягали до 
кримінальної відповідальності тощо. Коло суб’єктів володіння зброєю 
повинно розширятись поступово. Насамперед право на носіння зброї повинні 
отримати ті особи, які вже мають досвід користування нею (громадяни, які 
проходили військову службу, працівники міліції тощо). Разом з тим повинна 
вестись Державна статистика МВС України про те скільки злочинних посягань 
було попереджено завдяки зброї і скільки було здійснено випадків 
незаконного її використання.  

«Отримувати дозвіл на носіння зброї чи ні?» – це питання повинен 
поставити перед собою кожен громадянин України. Але згідно Конституції 
України, гарантувати право на життя зобов’язана держава. Кожен громадянин 
повинен відчувати себе захищеним від посягань на життя та здоров’я. Тому 
правоохоронні органи повинні проводити адміністративні, розшукові, 
організаційні та профілактичні дії, що здійснюються в межах Конституції 
України та інших нормативно-правових актів, за допомогою яких 
здійснюється практичне виконання завдань органами внутрішніх справ та їх 
структурними підрозділами зі створення сприятливих умов для реалізації 
права на життя, його охорони та захисту. 
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Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, 

що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом 
держави. Насильство й жорстокість у сім’ї не лише руйнують гармонію і 
злагоду в ній, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві 
загалом. За сучасних умов в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 
простежуються тенденції до поширення насильницьких дій у сім’ї, на 
міжособистісному рівні, у стосунках батьків і дітей, чоловіка і жінки. 

Майнове розшарування суспільства, зниження рівня життя значної 
частини населення, соціально-побутова невлаштованість, безробіття, 
юридична безправність, загальна психологічна напруженість, яка часто 
призводить до алкоголізації і наркотизації, втрата морально-психологічних 
орієнтирів негативно відбивається на мікрокліматі в родині, сприяє різкому 
зниженню рівня культури спілкування, призводить до загострення сімейних 
конфліктів і провокує виникнення сімейного неблагополуччя. Феноменом 
сімейного неблагополуччя є насильство в родині, що сьогодні набирає 
загрозливих епідемічних розмірів. В країнах, де ведеться систематичний 
статистичний облік, кількість жінок, які страждають від побиття їхніми 
чоловіками або партнерами, сягає від 40% до 80%. Такого насильства зазнають 
жінки всіх вікових і соціально-економічних груп [1, с.5]. 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проти кожної 
п’ятої жінки світу хоч раз у житті було скоєно фізичне або сексуальне 
насильство, отже, кожна п’ята жінка хоча б один раз у житті зазнає побиття 
або зґвалтування. Досвід показує, що абсолютно переважаючу більшість 
потерпілих від сімейного насильства (за даними американських дослідників, 
близько 95%) становлять жінки й дівчата [2, с.20]. 

Це підтверджують дослідження, проведені в різних країнах світу. 
Зокрема, дослідження, проведені в Шотландії, показали, що за статистикою 
правопорушень, пов’язаних із злочинами стосовно своїх близьких, жінки є 
потерпілими в 94% випадків, а кривдниками – лише в трьох відсотках [3, с.95–
96]. У Великій Британії кожна четверта жінка стає жертвою насильства в сім’ї, 
при цьому кожного тижня від рук своїх теперішніх чи колишніх партнерів 
гинуть дві жінки. Жінки стають жертвами насильства в сім’ї в 70% випадків. 
Протягом року кожна дев’ята жінка з тих, що зазнали насильства в сім’ї, 
отримує серйозні травми, які потребують медичного втручання, 10% 
повідомляють про втрату свідомості і 5% – про переломи кісток. Насильство в 
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сім’ї є однією з причин кожної четвертої суїцидної спроби, вчиненої жінками. 
Дослідження, проведені в рамках акції «Державні будинки для дітей», 
показало, що 75% матерів, які зазнали насильства в сім’ї, повідомили про те, 
що їхні діти були при цьому свідками [4, с.33]. 

За даними МВС України, приблизно дві тисячі дітей в країні щорічно 
гинуть від насильства в сім’ї. Згідно з опитуванням школярів, більш 40% 
опитаних учнів 8–11-х класів зізналися, що вони ставали жертвами насильства 
в сім’ї. Деякі приблизні цифри може надати і статистична база даних про 
безпритульних дітей. За статистикою, в Україні приблизно один мільйон дітей 
і підлітків живуть на вулиці. При цьому 90% безпритульних дітей мають 
батьків, до яких вони могли б повернутися; але ці діти втікали з дому саме 
тому, що їх до цього змусила ситуація в сім’ї: алкоголізм і домашнє насильство 
[3, с.98]. Насильство в сім’ї як над жінками, так і над дітьми має форми 
фізичного, сексуального, економічного і психологічного приниження. 
Практично немає жодної сім’ї, де б жінка або ж дитина не стикнулися з 
чоловічою або ж батьківською нестриманістю й агресивністю. Людина, яка 
зневажає свою дружину, дітей, завдає їм фізичного чи морального болю, 
ображає не лише жінок і дітей, а й суспільство в цілому. Тому ця проблема не 
є суто жіночою чи приватною, а набуває значення загальносуспільної, 
державної. 
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СУД ПРИСЯЖНИХ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТИТУТІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

 

Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий 

без чіткої організації та функціонування судової влади. Одним з важливих 
завдань реформування чинного законодавства і створення нової, 
європейського рівня судової системи є запровадження інституту присяжних. 
Таку безпосередню форму народовладдя, як можливість здійснення 
правосуддя судом присяжних закріплюють дві конституційні норми – ст. 124 
й 126 Конституції України [1]. Суд присяжних – це нововведення для 
українського судочинства. За новим Кримінальним процесуальним кодексом, 
обвинувачені, яким світить довічне ув’язнення, можуть вимагати суддів із 
народу. Таким чином відповідальність за справедливе правосуддя 
покладається на громадян. Щодо переваг такого правосуддя у суспільстві 
існують різні думки. 

Представники парламентських політичних партій у різні роки висували 
суперечливі тези щодо цього питання. Законодавці вважають, що сьогодні для 
впровадження радикальних змін у судочинство України не найкращий час. 
Політичні події, економічні негаразди, корупційні скандали підривають довіру 
українців до судів з кожним роком все більше. Проте суд присяжних може 
розглядатися як альтернатива, яка дозволить підвищити престиж судової 
системи. 

Конституцією України передбачено, що народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних (п.4 
ст.124), що правосуддя в Україні здійснюють професійні судді та, у 
визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (ч.1 ст.127), а 
також, що судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи 
судом присяжних (ч.2 ст.129) [2]. 

Введення суду присяжних має свою специфіку: окрім того, що присяжні 
мають своїм завданням визнати підсудного винним чи навпаки виправдати, 
вони повинні також визначитися стосовно того чи взагалі був факт злочину. 
Отже, суд присяжних є також «судом факту». У цьому випадку звинуваченню 
потрібно докласти зусиль, щоб переконати присяжних у тому, що злочин 
взагалі мав місце. Такий підхід, на думку деяких юристів, значно підвищив би 
рівень роботи слідчих та звинувачення у питанні збору доказів злочину та 
причетності підсудного до нього. Разом з тим, до цього часу немає 
встановленого порядку розгляду справ судом присяжних, і вирішення цих 
питань залежить від правової позиції законодавця щодо вибору процесуальної 
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форми функціонування цього інституту в новому Кримінально-
процесуальному кодексі України. 

Традиційно суд присяжних розглядається як один з 
найдемократичніших інститутів, переваги якого полягають у широкій 
колегіальності, меншому ризикові допущення судової помилки, більшій 
незалежності, демократизмові, народності, гласності, посиленні змагальності. 
Поширеним є твердження, що демократичне суспільство не може відбуватись 
без демократичного судочинства, а таке можливе лише за наявності інституту 
суду присяжних саме в англо-американському варіанті, де народ самостійно 
ухвалює рішення, базуючи це рішення на принципах верховенства права. 

Науковці, зокрема професор Київського національного університету 
Михеєнко М.М. [3] стверджує, що при врегулюванні в законодавстві двох 
форм участі народу у здійсненні правосуддя слід виходити з того, що участь 
народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя може зміцнити 
незалежність суду, підвищити його авторитет і довіру до нього населення. 
Багатий і різноманітний життєвий і професійний досвід зазначених осіб, 
свіжість їх сприйняття, активна участь у судовому розгляді можуть бути 
особливо корисними при дослідженні фактичних обставин справи, даних про 
особу підсудного, причин та умов вчинення злочину, визначенні виду і міри 
кримінального покарання. 

Також деякі українські юристи-практики вважають, що правосуддя 
стане набагато справедливішим тільки тоді, коли декілька осіб, не пов’язаних 
клановими зв’язками, які вперше зібралися у складі колегії присяжних тільки 
на суді, які мають незалежне життєве судження, життєву практику, ухвалять 
справедливе рішення про винність чи невинність обвинуваченого. 
Прихильники такої точки зору переконані в тому, що саме слово «присяжні» 
говорить про те, що ці люди дають присягу з приводу того, що виноситимуть 
вердикт об’єктивно і справедливо. Це накладає відповідальність на присяжних 
у кожному судовому процесі судити відповідно до закону. 

Основними аргументами прихильників введення суду присяжних в 
Україні є: 
• присяжні в першу чергу керуються совістю; 
• вони уникають однобокості при розгляді справи та винесенні рішення; 
• суд присяжних «розтопить лід» недовіри між суспільством та судом; 
• підкупити та залякати 12, 9 чи 6 присяжних набагато важче, ніж одного 

суддю; 
• присяжні незалежні, наприклад, від керівництва суду; 
• низький професійний рівень багатьох суддів в Україні; 
• непоодинокі випадки засудження «традиційним» судом невинних. 

Водночас спостерігається певна тенденція у країнах, де діють суди 
присяжних: більша кількість виправдувальних вироків, винесених 
присяжними, на відміну від тих, коли справи перебувають повністю на 
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розгляді суддів. Тому люди набагато частіше звертаються з проханням, щоб їх 
долю вирішували присяжні, а не судді. 

Серед науковців й практиків чимало й тих хто заперечує доцільність 
запровадження інституту суду присяжних в Україні. У правничій літературі 
можна зустріти й критичні висловлювання щодо суду присяжних. Недоліком 
такого суду вважається вплив емоцій присяжних на прийняття ними вердикту. 
Як зауважує В. Котляр [4], не можна обґрунтовувати вину або невинність на 
емоціях присяжних, які діють під впливом задуманих і здійснених комбінацій 
сторін – обвинувачення чи захисту. 

Поширеним є заперечення проти суду присяжних – відсутність у 
присяжних правових знань. Проте, як зазначає І. Петрухін [5] , для висновку 
про факти, про достатність доказів для засудження підсудного юридичних 
знань зовсім не вимагається, більше того, ці знання навіть шкодять, сковуючи 
внутрішнє переконання присяжних стандартами і стереотипами, які 
складаються всередині професіонально-конформного суддівського корпусу. 

Інститут суду присяжних є новим для сучасного українського 
законодавства, але для ефективної реалізації цього нововведення потрібно 
розробити нову модель кримінального судочинства. Суд присяжних необхідно 
вводити у кримінальне судочинство України з урахуванням особливостей 
національної правової системи. При створенні такого інституту слід урахувати 
досягнення вітчизняної науки в галузі процесуального права, організаційні та 
фінансові можливості держави. Саме тому законодавець, закладаючи цей 
інститут у Конституцію України, передбачав можливість створення суду 
присяжних у час, коли економічно-політичні відносини в державі не просто 
стабілізуються, а перейдуть на вищий щабель розвитку.  

 
Список використаної літератури: 

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI 
3. Михеєнко М.М. Засади безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя // 

Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні.: Вибрані твори. К., 1999 
4. Котляр В. Суд присяжних – правовий атавізм // Юридичний вісник України. 2001. № 10. 
5. Петрухин И.  Гуманность  или  трезвый расчет?  /  И. Петрухин  //  Российская  юстиция. 

– 1999. – № 9. – С. 21–26. 
 
  



ІІ Черкаські правові читання. 11 грудня 2015 р. 
 

~ 26 ~ 

УДК 351.741  
Квач В.Ю. 

СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ЧАСТИНА 
РЕФОРМИ УСІХ СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ 

 

Українська академія банківської справи (м. Суми) 

 
Одними із органів досудового розслідування відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України є слідчі підрозділи органів 
державного бюро розслідувань, що мають здійснювати досудове 
розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, 
які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої 
статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких 
віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних 
органів [1]. Проте, як відомо, Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) в 
Україні поки не існує. Чи можливе в нашій державі створення «українського 
аналогу ФБР»? 

Прийняття Закону «Про Державне бюро розслідувань» – важливий крок 
на шляху до побудови демократичної держави на українській землі з 
прогресивними стандартами життя ЄС, інших розвинутих регіонів та країн 
Заходу. Так, 12 листопада 2015 року за прийняття вищезгаданого Закону 
проголосував 241 парламентар. Наразі Закон проходить стадію підписання 
його Президентом України. 

Один із авторів внесеного до Верховної Ради України проекту Закону 
«Про Державне бюро розслідувань» Андрій Кожем’якін наголошував на тому, 
що «законопроект позбавляє прокуратуру повноважень, які залишились ще з 
часів Радянського Союзу. Друге, це те, що він наближає нас до Європи і робить 
правоохоронні органи більш цивілізованими і професійними». Взагалі ж 
створення ДБР необхідне для акумуляції усіх слідчих функцій й здійснення 
боротьби з організованою злочинністю, злочинами високопосадовців і 
правоохоронців, розслідуванням справ щодо тероризму й вбивств. 

Законом визначено, що Державне бюро розслідувань є центральним 
органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою 
запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, 
віднесених до його компетенції. 

Серед основних завдань ДБР є запобігання, виявлення, припинення, 
розкриття і розслідування: 
• злочинів організованих груп та злочинних організацій з метою 

забезпечення безпеки людини і суспільства; 
• злочинів, пов’язаних з тероризмом; 
• особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом 

України передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі; 
• військових злочинів; 
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• злочинів катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, 
нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або 
покаранням, вчинених слідчими і прокурорами з метою забезпечення 
справедливого правосуддя; 

• злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо 
відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону 
України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 
категорій посад державної служби, суддями та працівниками 
правоохоронних органів; 

• злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного 
бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
[2]. 

ДБР планується створити не пізніше 1 березня 2016 року. Гранична 
кількість співробітників Бюро складатиме 1,5 тисячі осіб. Керівників і слідчих 
ДБР мають відбирати на відкритих конкурсах, надавши їм високі зарплати – 
від 26 до 60 тисяч гривень на місяць. Проте в Прикінцевих і Перехідних 
положеннях Закону «Про Державне бюро розслідувань» чітко зазначено, що 
під час початкового формування підрозділів ДБР встановлюються і повинні 
бути дотримані квоти, згідно з якими туди візьмуть не менше 30% слідчих 
прокуратури, а також 19% слідчих з інших силових структур. 

Взагалі ж на службу до ДБР приймаються на конкурсній основі в 
добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за 
своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і 
професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні 
службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної 
придатності для зайняття посад у цих підрозділах затверджуються 
Директором ДБР. До вступу на службу до ДБР, а також не рідше одного разу 
на рік під час проходження служби в ДБР його працівники проходять 
психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа. 

Стосовно вимог до кандидата на посаду Директора ДБР, то вони чітко 
Законом визначені: громадянин України, не молодший 35 років, який має 
вищу юридичну освіту; має стаж роботи в галузі права не менше десяти років 
(після здобуття вищої юридичної освіти); має досвід роботи на керівних 
посадах не менше п’яти років; володіє державною мовою; не є членом жодної 
політичної партії; не є і не був членом організації, забороненої законом або 
судом; має високі моральні якості та бездоганну репутацію; за станом здоров’я 
спроможний виконувати відповідні службові обов’язки. 

Систему ДБР мають складають центральний апарат, територіальні 
органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні 
установи. Планується, що територіальні управління буде створено у семи 
містах України: Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, 
Краматорську, Києві, які будуть поширювати свою діяльність на найближчі 3-
5 областей [2].  
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Отже, реформи судових та правоохоронних органів, які відбуваються 
сьогодні в нашій державі, дають надію українцям на ефективний захист їх прав 
та справедливе правосуддя. Деякі громадяни вважають, що в державі 
корумпована влада, низька виконавча дисципліна, тому закони не будуть 
працювати. Дійсно так і буде, якщо ті ж громадяни не забезпечать створення 
повноцінного громадянського суспільства, яке візьме під суворий контроль дії 
влади, в тому числі і виконання законів по боротьбі з корупцією – головного 
нашого внутрішнього ворога. Від кожного з нас вимагається лише позбавитися 
байдужості та лицемірства. Сподіватимемось, що створення Державного бюро 
розслідувань в Україні стане ще одним кроком до побудови в нашій державі 
повноцінного громадянського суспільства. 
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В Україні актуальним є питання необхідності реформування системи 

адміністративно-територіального устрою, що зростає у процесі 
проголошеного політичного курсу на європейську інтеграцію України. 
Адміністративно-територіальна реформа залишається одним із 
найважливіших завдань сучасного українського державотворення. Дискусійні 
питання реформи адміністративно-територіального устрою вивчались та 
розглядались такими відомими фахівцями в галузі фінансів та економіки, як 
Кириленко О., Косаревич Н., Кравченко В., Луніна І., Федоров В., Форкун І. 
та ін., які зробили значний внесок у розвиток науки про місцеві фінанси.  

Основними завданнями даної роботи є обґрунтування необхідності 
впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні, визначення 
основних проблем, які можуть виникнути на цьому шляху та основних шляхів 
вирішення таких проблем.  

Як свідчить досвід проведення адміністративно-територіальної реформи 
у різних країнах світу, для успішності реформи потрібні кілька складових:  
• політична воля команди;  
• добре підготовлені кроки у проведенні реформи;  
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• належна інформаційна підтримка реформи.  
Сьогодні залишається низка спільних ризиків та загроз в проведенні 

реформи, а саме:  
1. Україна ще не повністю подолала фінансово-економічну кризу.  
2. Публічна підтримка реформи з боку основних політичних сил так і 

залишилась несформованою.  
3. Популізм в українській політиці залишається найбільш поширеним 

явищем.  
Реформа адміністративно-територіального устрою в першу чергу 

направлена на перетворення на базовому рівні – створення повноцінних 
громад. Аналіз моделей зміни адміністративно-територіального устрою (їх 
автори – Р. Безсмертний, І. Каліушко, А. Ткачук, Ю. Ганущак), шляхів та 
способів формування громад показують, що в Україні існує декілька варіантів 
проведення реформи, за якою зберігатиметься трирівневий устрій України, і 
які в майбутньому можуть здобути підтримку широких верств населення, без 
якої реформу здійснити не вдасться. Розмір громади не можна 
стандартизувати, можна лише вказати мінімальну чисельність її населення, 
яка для України на думку багатьох експертів становить 5000 осіб. Сучасні 
області переважно відповідають вимогам щодо організації адміністративно-
територіального устрою та умовам створення адміністративно-територіальних 
одиниць регіонального рівня.  

Для успішного проведення адміністративно-територіальної реформи в 
Україні необхідно забезпечити її організаційний супровід:  
• - розробка та схвалення плану впровадження реформи;  
• - створення керівного органу під головуванням віце-прем’єра із питань 

впровадження реформи;  
• - створення окремої тимчасової міжвідомчої групи науково- методичного 

супроводу, підпорядкованої безпосередньо віце-прем’єр- міністру;  
• - створення групи моніторингу впровадження реформи та оперативної 

оцінки виконання плану впровадження реформи;  
• - створення оперативних груп із питань впровадження реформи в 

облдержадміністраціях та визначення кураторів з питань впровадження 
реформи за кожною областю на рівні заступників міністрів;  

• - забезпечення інформаційного супроводу реформи.  
Фінансування проведення реформи передбачається з державного, 

місцевих бюджетів та джерел, не заборонених законодавством. Важливим є 
питання, чи забезпечить централізація управління на рівні громади імпульс 
для її розвитку. Для перевірки цього твердження експертами Асоціації міст 
України було проаналізовано бюджетну інформацію про доходи сільських рад 
в розрахунку на мешканця по масиву даних всієї України.  

Реформування бюджетної і фіскальної системи в контексті проведення 
адміністративно-територіальної реформи передбачає:  
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1. Збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
України до рівня не менше 50%.  

2. Надання районним та обласним бюджетам статусу бюджетів 
місцевого самоврядування та переведення їх на власну податкову базу.  

3. Створення прозорої системи взаємовідносин між територіями- 
донорами і територіями-реципієнтами з Державним бюджетом України.  

4. Підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходної 
частини місцевих бюджетів, довівши їх частку до 30-40%.  

5. Відміна пільг по всіх податках, що зараховуються до місцевих 
бюджетів.  

6. Врахування визначених законодавством соціальних стандартів при 
обрахунку нормативів бюджетної забезпеченості.  

7. Врахування при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів для 
громад у формулі розрахунку даних за повні звітні роки, скориговані на зміну 
ефективної ставки.  

8. Зміна структури бюджетів громад, довівши частку другого кошика 
доходів цих бюджетів до рівня 30-40%.  

9. Виділення субвенцій на соціально-економічний розвиток всім 
місцевим бюджетам пропорційно до кількості наявного населення.  

10. Запровадження механізму зацікавленості органів місцевого 
самоврядування у збільшенні надходжень доходів до Державного бюджету 
України на відповідних територіях.  

11. Запровадження програмно-цільового методу формування та 
виконання місцевих бюджетів, а також практики п’ятирічного фінансового 
планування на місцевому та регіональному рівнях.  

12. Запровадити казначейське обслуговування місцевих бюджетів 
виключно на добровільній основі (на підставі рішення відповідної місцевої 
ради).  

Серед основних засад реформи адміністративно-територіального 
устрою України можна назвати:  
• укрупнення масштабу адміністративно-територіальних одиниць з метою 

раціоналізації витрачання бюджетних коштів, зміцнення кадрового 
потенціалу місцевих органів влади, мобілізації та більш повного 
використання фінансово-матеріальних ресурсів;  

• урахування прогнозів розвитку й розміщення продуктивних сил для того, 
щоб адміністративно-територіальні утворення мали достатній потенціал 
для подальшого соціально-економічного розвитку;  

• урахування особливостей регіональних систем розселення та прогнозів 
їхнього розвитку;  

• комплексне врегулювання відносин між місцевими органами державної 
влади й органами місцевого самоврядування для забезпечення їхньої 
єдності у вирішенні питань місцевого значення;  
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• поетапність проведення реформи, розпочинаючи з низової ланки і 
закінчуючи регіональною;  

• науково-методичне опрацювання всього комплексу питань 
адміністративно-територіальної реформи до початку її здійснення.  

Проте для цього необхідно здійснити належну інформаційну підтримку 
реформи, підготувати і затвердити необхідні нормативні документи, що 
регламентуватимуть її проведення, чого через відсутність політичного 
консенсусу досі не було зроблено.  
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Поліція в структурі державного механізму Російської імперії відігравала 

значну роль. Тривалий час поліційна влада поєднувалася з адміністративною 
та була складовою адміністративного апарату. Найбільш кардинальні зміни 
організації адміністративно-поліційних органів як в Україні, так і на всій 
території Російської імперії, відбулися в ході  реформи місцевих органів 
управління, відомої як губернська реформа. Основними рисами організації 
адміністративно-поліційних органів згідно з нею були: децентралізація 
місцевого управління, посилення ролі генерал-губернаторів або намісників 
цивільних губернаторів і губернських правлінь; поділ поліційних органів 
губерній на міські та земські, а поліційних чиновників - на призначуваних «від 
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корони» і виборних; утворення єдиної системи організації поліції в містах і 
повітах: управ «благочинія» та нижчих повітових земських судів. 

Галузеве відокремлення поліційної діяльності від загально-
адміністративної відбулося в першій половині ХІХ століття з перебудовою 
центральних органів управління імперії – створенням Міністерства 
внутрішніх справ і Міністерства поліції. Дев`ять українських губерній було 
об`єднано у три генерал-губернаторства, очолювані генерал-губернаторами, 
що здійснювали через свої канцелярії вище поліційне керівництво. 

Існувала також вотчинна поліція, яка була істотним придатком до 
державної поліції. У першій чверті ХІХ століття царський уряд основну увагу 
приділяв органам центрального управління поліцією та організаційно-
штатному зміцненню міської поліції, а в другій чверті ХІХ століття розвиток 
поліційних органів характеризується вдосконаленням структури повітової 
поліції. Поліційна діяльність як міських, так і повітових земських поліцій того 
періоду набула досить докладного законодавчого оформлення [1, с. 259]. 

Упродовж 60-70-х років ХІХ ст. урядом було вжито заходів щодо 
забезпечення поліції надійними кадрами, змінено порядок її комплектування, 
збільшено заробітну платню, підвищено розмір пенсій, встановлено нагороди 
за вислугу років. Проте, як зазначають дослідники, зокрема Ю. Холод, на 
службу до поліції часто приймалися особи без спеціальної освіти, що не 
відповідало вимогам служби, призводило до того, що практична діяльність 
поліції межувала зі свавіллям та беззаконням. Окрім того, пореформена 
поліція українських губерній Російської імперії мала низку інших суттєвих 
вад, характерних, зрештою, і для всієї поліції імперії взагалі. Основними з них 
були: відсутність швидкої координації дій міської та повітової поліцій; 
недостатність коштів як на вдосконалення, так і на збільшення штатів; 
громіздка система діловодства та поганий контроль за підлеглими; відсутність 
спеціальної підготовки більшості поліційних чиновників і жахливе 
різноманіття їхніх функціональних обов`язків, яке зводило нанівець навіть 
енергійні зусилля до повного їх виконання [2]. 

Поліція у своїй діяльності була зорієнтована на декілька напрямків, 
зокрема на боротьбу з кримінальною злочинністю. Внаслідок відсутності в 
Російській імперії протягом тривалого часу єдиної системи кримінального 
розшуку, недостатнього фінансування розшукової служби, постійного 
залучення особового складу загальної поліції до боротьби з революційним 
рухом діяльність поліційних установ щодо запобігання злочинам та їх 
припинення значного ефекту не мала. 

Від кінця ХІХ ст. поліційні органи спрямовувалися насамперед на 
боротьбу з робітничим рухом. Загальна поліція постійно брала участь у 
придушенні будь-яких виступів робітництва. Однак систематичне 
використання царизмом поліційної  сили в боротьбі з робітничим рухом 
давало хіба що тимчасовий ефект. 
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Про значну роль поліції у механізмі поліційної держави, якою була 
Російська імперія, свідчить регламентація превентивно-примусових 
(поліційних) заходів за російським законодавством другої половини ХІХ ст. 
До превентивно-примусових повноважень адміністративно-поліційних 
органів законодавства царської Росії відносило: а) поліційний нагляд; б) 
поліційний арешт; в) адміністративне висилання та заслання. За 
законодавством Російської імперії існувало чотири види поліційного нагляду: 
1) поліційний нагляд, який призначався як додаткове покарання за рішенням 
суду; 2) поліційний нагляд як захід припинення способів ухилення від слідства 
та суду; 3)негласний поліційний нагляд; 4) гласний поліційний нагляд. До 
превентивно-примусових засобів належав також і поліційний арешт. За 
законодавством царської Росії існували три його форми. До першої належав 
поліційний арешт, як захід припинення способів ухилення від слідства та суду. 
Другою формою був поліційний арешт як запобіжний захід, спрямований на 
забезпечення громадського порядку. До третьої форми арешту належав 
поліційний арешт як захід охорони державного порядку і громадського 
спокою. Одним із повноважень адміністративно-поліційних органів 
Російської імперії було право адміністративного заслання та вислання.  

Отже, аналіз превентивно-примусових заходів адміністративної влади за 
російським законодавством другої половини ХІХ ст. свідчить про те, що 
поліція в царській Росії відігравала вагому роль, а необмежені повноваження 
поліційних органів за умов залежності суду від адміністрації створювали 
підґрунтя для систематичних зловживань із боку поліції. Функціонування 
поліції Російської імперії на українських землях у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. свідчить про те, що її головним завданням був захист 
самодержавства, інтереси якого, як продемонструвала історія, не співпадали з 
інтересами суспільства. 
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УДК: 341.0+8 
Кравченко М.Ю. 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО ТА РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
НЬОМУ 

 
Сучасне міжнародне публічне право має певні особливості, які 

відрізняють його від класичного міжнародного права та від 
внутрішньодержавних правових систем. 

Найголовнішими особливостями сучасного міжнародного публічного 
права є: 
• воно є загальним, оскільки регулює відносини між будь-якими країнами, 

незалежно від їх соціально-економічного устрою, економічного та 
оборонного потенціалу; 

• носить координаційний характер; 
• у його основі лежать положення Статуту ООН як міжнародного договору 

особливого характеру; 
• основними суб’єктами міжнародного права є держави, хоча останнім 

часом все більше зростає роль міжнародних міжурядових організацій; 
• норми міжнародного права утворюються безпосередньо його суб’єктами, 

які забезпечують функціонування специфічного механізму їх реалізації; 
• наявність у структурі особливої групи норм, які називаються основними 

принципами міжнародного права. 
Міжнародне публічне право є самостійною системою права, що включає 

сукупність інститутів власності та галузей міжнародного права. Комплекс 
норм однакової цільової спрямованості, що стосуються конкретного об’єкта 
правовим регулюванням, утворюють інститут міжнародного права.  

Галузь міжнародного публічного права – це сукупність міжнародно-
правових норм, об’єднаних єдиним предметом регулювання і які 
регламентують стосунки суб’єктів міжнародного публічного права у широкій 
сфері співробітництва. У систему галузей міжнародного права входять право 
за міжнародні договори, право відділу міжнародних організацій, право 
зовнішніх зносин, міжнародне морське право, міжнародне повітряний право, 
міжнародне космічне право, міжнародне екологічне право, міжнародне 
кримінальне право, право правами людини, міжнародне гуманітарне право. 

Всі ці галузі міжнародного публічного права безпосередньо є пов’язані 
між собою. Відповідно, що міжнародні відносини та публічні права, 
тримаються на певних міжнародних договорах, актах та конституційних 
засадах, де відіграє важливу роль мовна комунікація. А в міжнародних 
відносинах мовна комунікація зосереджується на мові міжнародного 
спілкування – англійській. Все більшої актуальності набуває сьогодні 
багатополярна міжкультурна комунікація, з якою стикаються учасники 
міжнародних конференцій, симпозіумів чи нарад, де особлива роль належить 
англійській мові, яка є мовою-посередником для спілкування представників 
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різних мовних спільнот. Комунікація в міжнародному середовищі передбачає 
поєднання цілого ряду управлінських знань, умінь і навичок з 
міжкультурними: здатність до роботи з нормами і традиціями інших країн; 
знання особливостей ведення державного управління в різних країнах; вміння 
держав організовувати переговори з метою вирішення конфліктів; здатність до 
співпраці з міжнародними організаціями. 

Головною соціальною функцією міжнародного публічного права є 
зміцнення наявної системи міжнародних відносин. Головна юридична функція 
міжнародного права полягає у правовому регулюванні міждержавних 
відносин. Обидві функції носять характер стабілізуючих, охоронних, оскільки 
націлені для підтримки певного ладу у системі. 

Міжнародне публічне право покликане закріпити нормативну основу 
для міжнародного співробітництва його суб’єктів, насамперед держав. Тому, 
відповідно, цілі міжнародного публічного права слід виводити із основних 
цілей міжнародного співробітництва держав на сучасному етапі, закріплених 
ст. 1 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Це такі цілі, як: 
• підтримувати міжнародний мир і безпеку, вживати ефективних 

колективних заходів для запобігання загрозі миру;  
• розвивати дружні відносини між націями на основі поважання принципу 

рівноправності і самовизначення народів;  
• здійснювати міжнародне співробітництво в розв’язанні міжнародних 

проблем економічної, соціальної, культурної й гуманітарної сферах життя. 
А також для міжнародного співробітництва важливим є знання мови 

міжнародного спілкування, комунікація без якої не можлива на 
міжнаціональних зібраннях для вирішень багатьох питань. Всі двері світу 
відкриті для тих, хто досконало володіє комунікативними навичками та 
правильною,чіткою мовою міжнародного спілкування. 
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З моменту проголошення незалежності української держави в 1991 р. 

органи місцевого самоврядування пройшли цілий ряд кардинальних змін. 
Початком відліку становлення українського місцевого самоврядування 
незалежної України можна вважати 7 грудня 1990 р., коли Верховною Радою 
було ухвалено Закон «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР» 
[2].  

Підписання Україною 14 червня 1994 р. Угоди про партнерство і 
співробітництво з Європейським Союзом також вплинуло на проведення 
реформ. У статті 70 Угоди зазначалося, що сторони зміцнюють 
співробітництво в галузі регіонального розвитку та планування 
землекористування. Згідно даної угоди передбачалося налагодження прямих 
зв’язків між відповідними районами та державними організаціями, які 
займалися питаннями планування регіонального розвитку з метою обміну 
інформацією про шляхи і методи сприяння регіональному розвитку [4]. 

Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України [6] відкрило якісно 
нові перспективи і напрямки для розвитку місцевого самоврядування. 
Зокрема, згідно ст.7 Конституції було встановлено, що в Україні визнається і 
гарантується місцеве самоврядування. Було також визначене поняття та 
суб’єкти місцевого самоврядування, порядок формування його органів, сферу 
відання, матеріальну і фінансову основу. Остаточно було сформовано 
визначення, що місцеве самоврядування – це право територіальної громади 
(жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції та законів України. Стаття 140 як бачимо, 
первинним суб’єктом місцевого самоврядування Конституція проголосила 
саме територіальну громаду як самостійний елемент самоорганізації 
громадян. 

Згідно з європейськими стандартами в галузі місцевого самоврядування, 
саме виборні органи є основними носіями самоврядних повноважень, 
головною формою самоорганізації територіальних громад. Тому у ч. 3 ст. 140 
Конституції проголошено, що місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування, до яких відносяться: сільські, селищні, міські ради, які 
формуються на основі загального, прямого, рівного виборчого права шляхом 
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таємного голосування; районні і обласні ради, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.  

Якщо порівняти поняття місцевого самоврядування у Конституції 
України [6] і Європейській хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 
1985 р. [7], то маємо деякі розбіжності. Як зазначалося вище, місцеве 
самоврядування згідно Основного Закону – це право територіальної громади 
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та 
законів України. Стаття 3 Хартії під місцевим самоврядування розуміє: 
«право і реальна спроможність органів місцевого самоврядування в межах 
закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних 
справ, діючи в межах закону, під свою відповідальність і в інтересах 
місцевого населення»[7]. Як бачимо з цих текстів, питання «реальної 
спроможності» місцевого самоврядування вирішувати місцеві справи «під 
свою відповідальність і в інтересах населення» не було визначено в 
Конституції. Звичайно, такі розбіжності можна пояснити тим, що Хартія на 
час прийняття Конституції ще не була ратифікована парламентом України. 
Проте у зобов’язаннях України перед Радою Європи було зазначено, що 
протягом одного року з моменту вступу вона повинна підписати та 
ратифікувати Європейську хартію про місцеве самоврядування. Україна 
вступила до Ради Європи 9 листопада 1995 р., тобто майже на момент 
прийняття Конституції повинна була бути ратифікована Європейська Хартія 
місцевого самоврядування, чого зроблено не було.  

Також у Конституції не було закріплено право місцевого самоврядування 
на свій автономний від держави бюджет та свої податки і збори. Цілком 
зрозуміло, що без нового закону про місцеве самоврядування Конституція 
породжувала протиріччя між різними рівнями влади, особливо в існуючій на 
той час кількаярусній системі управління в областях і районах. Необхідно 
було встановити рівновагу між контролем центральної влади і 
субнаціональною автономією, щоб мати справжню систему самоврядування, 
характерну для країн Європи. 

Як наслідок, 21 травня 1997 р. Верховна Рада приймає Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [8], що був конче необхідним у 
ситуації, яка склалася на місцях, особливо у відносинах між державними 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування. 

Більшість положень нового закону були максимально узгоджені з 
Європейською хартією про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р., 
проте виникали і суперечності, і невизначеності. Менш як через 2 місяці, а 
саме 15 липня 1997 р., Україна ратифікувала Європейські хартію про місцеве 
самоврядування, що підкреслило європейський вибір нашої держави в галузі 
державотворення та функціонування самоврядних інституцій. 

Ратифікація Хартії зобов’язала Україну дотримуватися її принципів у 
діяльності органів місцевого самоврядування, тим більше, що Хартія була 
ратифікована парламентом без будь-яких застережень. Серед основних 



ІІ Черкаські правові читання. 11 грудня 2015 р. 
 

~ 38 ~ 

принципів, визначених у Європейській хартії про місцеве самоврядування, 
можна виділити такі: принцип правової автономії, принцип організаційної 
автономії та принцип фінансової автономії. 

7 червня 2001 р. було прийнято Закон України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», який регулював правові, організаційні, 
матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на 
службу в органах місцевого самоврядування, визначав загальні засади 
діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, 
порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого 
самоврядування [12]. Передбачалося, що служба в органах місцевого 
самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян 
України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що 
спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве 
самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих 
законом (ст.1 Закону). 

Прослідковуючи зміни в національному законодавстві про місцеве 
самоврядування, необхідно відзначити, що вони були максимально 
направлені на приведення у відповідність до Європейської хартії місцевого 
самоврядування.  

 У своєму розвитку органи місцевого самоврядування в значній мірі 
залежали від зовнішньополітичного курсу нашої держави і, особливо, від 
кроків на європейському політичному, економічному та правовому полі. 
Виходячи з цього, автор умовно поділив становлення самоврядних інститутів 
в Україні на декілька етапів, які залежали саме від європейської політики. 

Незважаючи на наявні суперечності і недоліки в українському 
законодавстві стосовно здійснення самоврядними органами своїх функцій та 
повноважень, маємо відзначити, що основні принципи місцевого 
самоврядування в Україні відповідають вимогам європейської спільноти, 
визначених в Хартії про місцеве самоврядування та інших міжнародних 
актах.  
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Сучасні умови життя висувають нові вимоги і завдання щодо соціальних 
та професійних якостей людини, її місця, характеру, рівня кваліфікації, 
способу мислення та поведінки. Саме потенціал людини є рушійною силою 
економічного прогресу в сучасному інформативному суспільстві. Наявність 
вищої освіти серед широких верств населення, в особливості серед молоді, є 
необхідною передумовою розвитку особистості, як ознаки високої 
кваліфікації робочої сили. Кожна країна має формувати політику 
стимулювання набуття високої професійно-освітньої підготовки, яка потребує 
вагомих бюджетних витрат. Проблема підвищення якості підготовки 
спеціалістів була і залишається важливою, яка охоплює у вищих навчальних 
закладах всі види і форми навчально-виховного процесу. 

Для того, щоб українська вища освіта по-справжньому виконувала ці 
важливі завдання ефективно, необхідно її оновити і урахувати актуальні 
світові тенденції розвитку освіти у широкому соціально-економічному 
контексті. 

Саме освічене суспільство є стратегічним ресурсом держави, за 
допомогою якого, робить її на світовому ринку конкурентоспроможною. 
Експерти, що характеризують ситуацію, яка існує сьогодні в українській 
освітній галузі, оцінюють її кризовою. 

Щоб модернізувати вищу освіту в Україні потрібно подолати низку 
проблем, серед яких найбільш вразливими є: невідповідність структури 
підготовки спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості освіти, 
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корупція в системі вищої освіти, відірваність від наукових досліджень, 
повільні темпи інтеграції в європейський і світовий інтелектуальний простір. 

Перед усіма розвиненими країнами гостро стоїть проблема прогнозів 
економічного розвитку й пов’язаних з ним змін у пропозиції освітніх послуг. 
Неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці призводить до того, що 
підготовлені фахівці залишаються незатребуваними. В Україні не існує 
комплексного підходу до прогнозування потреб виробничої та невиробничої 
сфер у кваліфікованих спеціалістах і робітниках з урахуванням структури 
національної економіки. Відсутність вірогідної статистики щодо реального 
співвідношення попиту й пропозиції кадрів на ринку праці України є однією з 
найбільш серйозних проблем. 

Проблема якості освіти виявляється у протиріччі між сучасними 
потребами виробництва, економіки і суспільства та системою освіти, що не 
завжди та не в усьому відповідає цим потребам. Точніше кажучи, якість освіти 
не дозволяє ставити та вирішувати ті цілі розвитку, які необхідні сучасному 
суспільству.  

Для вирішення цієї проблеми необхідне загальне усвідомлення 
важливості якості освіти, установлення причин його зниження або 
уповільненого росту, формування системи управління якістю в комплексі всіх 
її параметрів – спеціалізації функцій аналізу, планування та контролю, 
створення механізмів мотивування, диверсифікованості управлінської 
діяльності за критеріями якості та інші. 

Корупція має довгостроковий вплив в освіті, вона створює підґрунтя для 
подальшого укорінення в суспільстві, вона спотворює зразок існування 
суспільства, а також наносить непоправної шкоди, а також гальмує й 
економічний розвиток країни та негативно впливає на можливе інноваційне 
зростання з огляду на різке зниження рівня якості освіти.  

В Україні проблема корумпованості освіти стоїть надзвичайно гостро. 
Згідно з даними Барометру світової корупції Transparency International за 2014 
рік 43% опитаних українців вважають освітню система «надзвичайно 
корумпованою», адже 33% опитаних, задіяних у освітньому процесі, протягом 
року сплачували хабар. Зовсім не корумпованою освітню систему визнали 
лише 2% респондентів [1]. 

Корумпованість освіти починається з дитячого садочку, коли 
вирішується питання зарахування дитини. Набуває свого розвитку під час 
шкільних років, адже 10-15% «благодійних внесків» йдуть саме до чужої 
кишені. І найбільший масштаб корупція має у вищих навчальних закладах, де 
неофіційно існує повний прейскурант вартості екзаменів та заліків. Таким 
чином, корупція в освіті підриває сам авторитет освіченості. 

Механізм подолання цього негативного прояву є і він не є новим. 
Гласність – це ворог будь-якого корупціонера. На мою думку, перша складова 
комплексного підходу у справі боротьби з корупцією це громадська ініціатива, 
що повинна втілитися в реальні дії. Друга – наявність конкретних осіб 
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(громадська організація, ініціативна група, громадські активісти), що візьмуть 
на себе відповідальність за планування, організацію та впровадження в життя 
ідеї по виявленню та викорененню проявів корупції в освіті. В боротьбі з 
корупцією рушійною силою має бути громадськість. Третя складова 
успішного вирішення цієї проблеми – реальне демонстрація фактів подолання 
проявів корупції в освіті, тобто має бути дієвий, реальний і показовий факт 
виявлення, оприлюднення та подолання цього негативного явища. 

Отже, для того щоб подолати прояви корупції потрібно активно діяти. 
Корупційні дії в закладах освіти за допомогою інтернету та засобів масової 
інформації повинні швидко оприлюднюватися і ця інформація буде дієво 
впливати на суспільство. Потрібно не мовчати, а діяти. Людина навчається для 
того щоб потім реалізувати себе, для того щоб бути потрібним для держави і 
приймати участь у її розвитку.  

Звичайно, запропоновані пропозиції не є ідеальними. Вони не 
подолають корупцію у ВНЗ на 100 відсотків. Тому що корупцію необхідно 
знищувати комплексно, у всіх сферах суспільного життя. Проте неможливо 
подолати корупцію взагалі, не викорінивши її з вищої освіти. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства гуманістична переорієнтація 

суспільної свідомості в умовах демократизації суспільного життя сприяє 
значному зростанню інтересу до ораторського мистецтва як засобу 
переконання та впливу, що допомагає реалізувати наміри не лише окремих 
індивідів, але й визначає стратегічну політику цілих народів та держав. 

Історія красномовства сягає Стародавнього світу. Перші промови були 
здебільшого похвальними, виголошеними на олімпійських та дельфійських 
святах (Горгій). Згодом розвиткові ораторського мистецтва сприяли школи 
софістів (Протагор, Продик), у яких навчали умінню володіти всіма формами 
ораторської мови, законами логіки, мистецтвом ведення суперечки, умінням 
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впливати на аудиторію. Саме в цей період формуються теоретичні засади 
риторики, визначається характер красномовства як поєднання праці, таланту і 
переконань оратора. Водночас формується і практичний напрямок – складання 
промов для потреб громадян (звинувачувальних та виправдовувальних під час 
судових процесів), поступово ораторське мистецтво стає засобом переконання 
мас (Перікл), силою політичної боротьби (Демосфен, Цицерон) [2]. 

Сьогодні говорять, що ораторське мистецтво – вчення про досконале 
мовлення – переконливе, забарвлене, доцільне, ефективне, оскільки воно через 
стиль мовлення формує стиль життя. Дослідники переконані, що опановуючи 
риторичне мистецтво можна виробити низку якостей, які стосуються процесу 
мислення – критичність, гнучкість, оперативність; мовлення – точність, 
стислість, правильність, виразність тощо, а крім того, удосконалити 
комунікативну поведінку [4]. 

Сучасна риторика – це теорія та майстерність ефективного (доцільного, 
впливового, гармонійного) мовлення. Предметом сучасної риторики є загальні 
закономірності мовленнєвої поведінки, що діють у різних ситуаціях 
спілкування, сферах діяльності, та практичні можливості використання їх з 
метою створення ефективного висловлювання [5]. 

Оволодіння риторичною майстерністю вимагає серйозної роботи та 
ґрунтовної підготовки. Готуючись до промови, ораторові необхідно: розуміти, 
як влаштовано аргументацію, тобто знати теорію; читати і розуміти класичні 
твори, розвинути в собі вміння розуміти будову твору і задум його автора; 
вправлятися в побудові різного роду усних висловлювань, засвоїти навички 
самостійної творчої роботи зі словом; говорити публічно [3]. 

На даний час особливу увагу приділяють саме професійній риториці чи 
професійному ораторському мистецтву, яка досліджує теорії спілкування для 
різних спеціальностей, розвиває професійну мовну особистість. У сучасному 
світі існує ряд професій, які потребують високої майстерності володіння 
словом. Крім того, сьогодні вже ніхто не сумнівається у тому, що лише однієї 
професійної компетенції недостатньо для того, щоб бути успішним 
працівником чи керівником. Важливим чинником для кар’єрного зростання 
стає здатність до спілкування. Фахівці навіть використовують термін 
«інтелект стосунків», яким позначають здатність завойовувати, мотивувати і 
налаштовувати людей, завдяки власній поведінці. 

Демократизація суспільного життя стимулює ораторську творчість 
громадян на зборах, мітингах, сесіях Верховної Ради, сесіях Рад народних 
депутатів, у клубі, на радіо, телебаченні тощо. Духовно-інтелектуальна енергія 
людей передається завдяки активізації публічного переконуючого слова, яке 
під тиском соціально-економічної кризи, політичних катаклізмів стає все 
більш гострим, соціально вагомим, необхідним в умовах відстоювання певних 
позицій, власних поглядів [3]. 

 Вміння впливати на аудиторію – це мистецтво, яке притаманне далеко 
не кожній людині. Інструменти впливу на слухача мають великий діапазон, 
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але всі вони спрямовані на переконання. Серед великої кількості методів 
переконання можна виділити ключові: взаємність, унікальність, авторитет, 
послідовність, симпатія та згода. Всі вони свідомо чи підсвідомо базуються на 
таких психологічних чинниках: страх, винагорода, харизма, традиції і віра, а 
також залежать від знань та компетентності оратора. Актуальним сьогодні є 
пошук нових джерел впливу, що здатні спонукати до активної діяльності. 
Найпоширенішими формами такого впливу є переконання і участь [1]. 

Вміння виступати публічно та схиляти до себе слухачів не приходить 
само собою. Цьому треба наполегливо учитися: відшліфовувати прийоми 
риторського мистецтва; добре вивчати мову, збагачувати лексику; володіти 
тонкощами красномовства, щоб вплив ритму на слух аудиторії володарював 
над нею. Красномовство має бути чесним і високоморальним, щоб проникало 
в людську душу – в цьому сила істини ритора. «Красномовство – це мистецтво 
говорити так, щоб ті, до кого ми звертаємося, слухали не лише без труднощів, 
але із задоволенням» [2]. «З усіх видів руйнівної зброї, які здатна придумати 
людина, найжахливіше і найсильніше – слово». (Пауло Коельо) [4]. 

Сьогодні публічна мова – найголовніша зброя у боротьбі за владу, 
престиж та визнання. 

Важливим на сучасному етапі становлення та розвитку риторики в 
Україні є: не схилятися в бік прикрашальної риторики, пафосу й образності, 
перебільшення та спотворення фактів, а рівномірно й виважено 
використовувати здобутки всіх розділів класичної риторики, дотримуватись 
етичних засад та моральності, базових засад ораторського мистецтва, які були 
закладені ще античними філософами, продовжені вітчизняними майстрами 
слова. 
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Проблема біженців є глобальною – це одне з найскладніших питань, 

серед тих, що стоять сьогодні перед людством. Ніколи ще в новітній історії 
проблема біженців не поставала так гостро та масштабно, а їхня кількість не 
була такою великою. 

Якщо у 1951 році, на час створення Управління Верховного комісара 
Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, їх налічувалось близько 
1 млн., то на сьогодні їх кількість виросла приблизно до 17,5 млн. (і ще на 2,5 
млн. біженців поширюється мандат Близькосхідного агентства Організації 
Об’єднаних Націй для допомоги палестинським біженцям і організації 
робіт) [3]. 

Змінилось і «обличчя» цього явища: у 1951 році більшість біженців були 
європейцями, – сьогодні більшість складають біженці з Азії і Африки; потоки 
біженців все частіше набувають форму масової втечі, а не вихід окремих осіб; 
близько 80% біженців – це жінки й діти; стали різноманітнішими причини: до 
традиційних (переслідування за ознакою раси, віросповідання, громадянства, 
належності до певної соціальної групи та політичних переконань) додалися: 
стихійні лиха, екологічні катастрофи та крайнє зубожіння [3]. Серед причин, 
що змушують людей покидати свої оселі, на жаль залишається війна. 

Статистика свідчить про загострення проблеми. Від січня до липня 2015 
року притулку у країнах Європи попросили 438 тисяч нелегальних мігрантів, 
із яких 126 тисяч 315 осіб – мешканці Сирії. Кількість біженців, які залишають 
рідну домівку через війну та намагаються потрапити до ЄС, рекордно зросла 
за останній рік. Лише з січня до червня 2015 потік мігрантів через Середземне 
море зріс на 83% порівняно з попереднім роком. Саме під час переправи у 
переповнених човнах контрабандистів за 2015 рік у морі загинули 2 760 осіб 
[5]. 

Всі ці обставини спричинюють особливу актуальність проблеми 
біженців і активізацію пошуків її оптимального вирішення на теоретичному і 
практичному рівнях. Наукові розвідки здійснюються в різних напрямках і 
галузях, зокрема в міжнародному, міграційному й конституційному праві. 

Серед аспектів проблеми – визначення (уточнення) статусу біженців і 
його закріплення в міжнародних політико-правових актах та законодавстві 
окремих держав. 

В конституційному праві багатьох країн на сьогодні сформувалося таке 
визначення: біженці – це іноземці (іноземні громадяни або особи без 
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громадянства), які внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою 
переслідування з ознак раси, національності, відношення до релігії, 
громадянства, приналежності до визначеної соціальної групи або політичних 
міркувань вимушені залишити територію держави проживання, і стосовно 
якого прийняте рішення про надання йому статусу біженця [2]. 

В ст.10 Конституції Італії закріплено: «Іноземець, позбавлений у своїй 
країні можливості реально користуватися демократичними свободами, 
гарантованими італійською Конституцією, має право притулку на території 
Республіки». У ст. 27 Конституції Болгарії зазначено, що «Республіка Болгарія 
надає притулок іноземцям, переслідуваним за їхні переконання або діяльність 
на захист міжнародно визнаних прав і свобод» [2]. 

Міжнародне співробітництво щодо захисту біженців та надання їм 
допомоги здійснюється в рамках Організації Об’єднаних Націй, де діє 
Управління Верховного Комісара у справах біженців. Універсальним 
міжнародно-правовим актом є Конвенція ООН про статус біженців 1951 року, 
доповнена спеціальним Протоколом 1967 року.  

Відповідно до Конвенції, біженцями визнаються особи, які: 
1) перебувають поза межами країни походження; 
2) не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни чи 

повертатися туди; 
3) мають цілком обґрунтовані побоювання бути підданими 

переслідуванню; 
4) можуть стати жертвою переслідування за ознаками раси, релігії, 

громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних 
переконань [1]. 

Згідно з Конвенцією 1951 року, біженцям надаються ті ж права, що й 
іноземцям, якщо для них не передбачені сприятливіші умови перебування. У 
деяких правах (наприклад, право на початкову освіту, винагороду за працю, 
урядову допомогу) вони навіть зрівнюються з громадянами країни, яка їх 
приймає, якщо, звісно, перебувають на її території на законних підставах . 

До конкретних прав біженців, насамперед необхідно віднести право 
жити в безпеці, яке є важливішим за право залишатись у власній громаді чи 
країні за наявності там певних загроз; право на громадянство – процес його 
набуття та втрати; право притулку – захист національними урядами особи, яка 
переслідується, від конкретних посягань на її гідність, честь, життя та 
здоров’я, внаслідок чого може виникнути загроза її природним правам; право 
«невислання» – держави повинні забезпечувати захист біженців і не повертати 
на територію, де їхньому життю чи свободі загрожує небезпека; право 
отримання біженцями тимчасового захисту, яке полягає в негайному наданні 
притулку; право вибору місця проживання, право на працю, отримання 
грошової та інших видів допомоги та інші права [6].  

Конвенція визначила правовий статус біженця, зокрема особистісний 
статус, вирішила питання рухомого й нерухомого майна, авторських та 
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промислових прав, право на асоціацію та звернення до суду. Передбачено й 
зобов’язання біженців дотримуватися порядків країни, на території якої вони 
перебувають, виконувати закони та розпорядження, а також підкорятися 
заходам, що вживаються для підтримки громадського спокою та 
недискримінації осіб за ознаками раси, статі чи релігії [6]. 

Правові норми, що стосуються захисту прав біженців у сучасному світі, 
досить численні й неоднорідні, тому єдиної точки зору щодо їхнього місця в 
системі міжнародного права немає. Специфіка правового статусу біженців 
полягає у тому, що на них поширюються основні права людини, які 
застосовуються до всіх осіб незалежно від статусу і мають загальний характер. 
Водночас вони користуються правами та привілеями, що надаються на 
підставі спеціальних універсальних і регіональних міжнародних угод лише 
переміщеним особам [4, с. 9]. 

Прикро констатувати, але саме конфлікти (міжнародні або внутрішні) 
спричиняють масові порушення прав і свобод людини, спонукаючи населення 
шукати притулку й захисту за кордоном. Водночас вимушене переміщення 
великих мас людей загрожує виникненням додаткової напруженості, нових 
кризових ситуацій, може призвести до поширення конфлікту за межі країни-
епіцентру, дестабілізації ситуації у ширших масштабах. Інакше кажучи, 
біженство – наслідок і водночас причина виникнення загроз особистій, 
колективній та міжнародній безпеці. Тому розв’язання проблеми біженців 
фактично дорівнює відновленню безпеки на всіх рівнях, що відповідає як 
життєво важливим інтересам окремої особи, так і пріоритетам глобалізованого 
світу. 

Тож вирішення проблеми правового захисту біженців, потребує 
скоординованих зусиль міжнародного співтовариства. Тільки об’єднавшись, 
спільними зусиллями можна наблизитися до єдино правильного врегулювання 
ситуації, що склалася. 
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До недавнього часу в Україні існувала смертна кара. Вступаючи в Раду 

Європи в листопаді 1995 року, наша держава узяла на себе зобов’язання 
запровадити негайний мораторій на всі страти і цілком відмінити їх протягом 
трьох років. У квітні 2001 року Український парламент прийняв новий 
Кримінальний Кодекс України, який замінив смертну кару на довічне 
позбавлення волі. Водночас останнім часом у зв’язку з політичною та 
економічною нестабільністю, ростом злочинності знову постало питання про 
відновлення смертної кари як засобу покарання за особливо тяжкі злочини. 

Опитування громадської думки свідчить що більша половина громадя 
України виступає за відновлення смертної кари. Понад сорок п’ять відсотків 
українців виступають за відновлення в країні смертної кари за особливо тяжкі 
злочини. 77% респондентів вважають рівень злочинності в країні високим. 3 з 
4 українців вважають що рівень злочинності в країні збільшився. 

На думку опитаних респондентів – основна причина жорстокості та 
насильства – це безкарність за скоєний злочин [3]. Такі результати 
продиктовані швидше за все загостренням відчуттям справедливості, яке 
особливо гостро проявляється у періоди криз та нестабільності в державі. 

Серед аргументів щодо відновлення смертної кари за вчинення особливо 
тяжких злочинів можуть бути такі: 
- статистичні дані свідчать про низький рівень запобігання злочинів за 
допомогою існуючих мір покарання, тобто за відсутності смертної кари: за 
роки незалежності в Україні скоєно понад 80 тисяч умисних вбивств та замахів 
на життя, а за 2014 рік – близько 11500 умисних убивств, з яких нерозкритими 
залишилися 10090 [2]. 
- невідповідність міри покарання до скоєного злочину: засуджені на 
довічне ув’язнення можуть бути помилуваними. У Кримінально-виконавчому 
кодексі України, прийнятого 11 липня 2003 року, а саме в спеціальному 
розділі, мова йде про те, що засуджені до довічного позбавлення волі має 
можливість після фактичного відбуття не менше 20 років покарання подати 
клопотання до Президента України про помилування. У разі помилування 
визначене засудженому покарання заміняється позбавленням волі на певний 
строк, але не менше 25 років [1]. Таким чином, на думку багатьох правників 
злочинці не відбудуть повної міри покарання, що могла б зрівнятись з 
позбавленням життя. 
- дороге утримання довічних в’язнів. Вартість такого утримання складає 
близько 24.5 тис. грн. [5]. Громадськість обурена тим фактом, що платники 
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податків змушені фінансувати перебування та обслуговування вбивць та 
маніяків, які і без того завдали значних фінансових та психологічних втрат 
населенню. Подібні дії є подвійною платою за їх злодіяння і не можуть бути 
визнані, як справедливе ставлення до всіх членів суспільства, тим більше до 
таких, які знехтували суспільством. 
- смертна кара є ефективним засобом попередження злочинів. 
Страхітливий приклад такої міри покарання стримує потенційних злочинців 
від скоєння неправомірних дій. Також страта злочинця стовідсотково гарантує 
життя його потенційним жертвам у випадку подальшого потрапляння вбивці 
на свободу. Хоча слід визнати, що найбільш відомі маніяки-вбивці (Сергій 
Ткач, Андрій Чикатило, Анатолій Онопрієнко) здійснили свої перші вбивства 
ще в добу радянського союзу, тобто в час діючої міри покарання шляхом 
страти. 
- катехізис визнає смертну кару соціально легітимною. Протягом століть 
церква впевнено підтримувала право держави карати злочинців, які 
загрожують гармонії чи спільному благу суспільства. Особи, що позбавляють 
життя інших, втрачають своє право на життя. Подібне висловлення можна 
знайти і на сторінках Біблії, яке звучить як: «Око за око, зуб за зуб»[4]. 
Правовий зміст мають такі рядки Святого Письма: «Хто вдарить людину так, 
що вона помре, той також має вмерти» – сказано у Старому Заповіті. Потім 
Бог, відповідно до книги Буття, сказав: «Я стягну і вашу кров, у якій життя 
ваше, стягну її від усякого звіра, стягну також душу людини від руки людини, 
від руки брата його. Хто проллє кров людську, того кров проллється рукою 
людини: бо людина створена за образом Божим». Таке пояснення є 
виправданням вищої міри покарань для вбивць. 
- моральний аспект покарання за вчинений злочин. Людське життя є 
абсолютною цінністю. Особа втрачає моральне право на життя, убивши 
людину. Важливими є питання: чи набувають вбивці юридичного права на 
заслужену смерть? Що відчувають вони самі після скоєння найтяжчого 
злочину, позбавивши права на життя іншу людину. Чи бажають власної 
смерті? І відповідь на остання питання є: «Ні». Вбивці бояться власної смерті. 
Таким чином, будь-який вирок, окрім смертного, щодо вбивць сприймається 
громадянами як нехтування елементарними людськими почуттями. 

Отже, відновлення смертної кари – серйозний і складний крок, який є 
необхідним в Україні саме в цей період часу. Громадська думка, економічний 
чинник, існуючі міри покарання та запобігання злочинності, релігійні та 
етичні аспекти виступають на підтвердження тези про необхідність 
запровадження смертної кари в Україні.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства в цілому, і науки зокрема, 

важливу роль відіграє знання англійської мови, адже це мова міжнародного 
спілкування. Тому кожен, хто хоче розкрити свій потенціал на повну, повинен 
опанувати англійську мову за допомогою того методу, який йому підходить 
найкраще. Інколи стандартних методів вивчення мови може бути не 
достатньо, тому варто звернути увагу на неординарні методи. Наразі 
з’являється велика кількість нестандартних методів вивчення іноземних мов. 

Існує велика кількість методик вивчення англійської мови, що пов’язано 
з індивідуальними особливостями людей. Ми ставимо за мету 
охарактеризувати метод запам’ятовування слів за допомогою асоціацій. 

Розрізняють такі різновиди асоціацій: 
1. Метод фонетичних асоціацій. Суть цього методу полягає у підборі 

співзвучних слів до іноземного слова, що потрібно запам’ятати, із добре 
знайомих слів рідної мови. Наприклад: tit (синиця) – титулована синиця; 
whiskers (вуса) – віскі, що пролилося на вуса; to look (дивитися) – дивлюся я 
на луки. Звичайно, усі слова, що промовляються, потрібно візуалізувати або ж 
відчувати. На сьогодні невідомо, хто напевно є автором цього методу, але 
згадування схожих способів запам’ятовування зустрічається у літературі вже 
кінця минулого століття. Він також носить назву метода ключових слів – «Key 
Words Method». Але лише цього методу недостатньо, тому його потрібно 
поєднувати з іншими. 

2. Метод фонетичних асоціацій стає ще більш ефективним при 
комбінування його з методом послідовних асоціацій. Він полягає в складанні 
сюжету-зв’язки для перекладу і співзвучності. Саме за використання цього 
методу звучання слова і його переклад зв’язуються разом, і тому згадування 
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одного елемента цього ланцюга веде до пригадування іншого. Таким чином, 
фонетична асоціація не може загубитися. Наприклад: palm( пальма та долоня) 
– пальма (чиста фонетична асоціація, що не потребує сюжету) або ж – розкрита 
долоня нагадує пальму; tongue-twister (скоромовка) – скоромовка під час танго 
і твісту; barber – чоловічий перукар, що не хоче стригти бабу-ягу. Чим 
смішніший, чи навіть інколи безглуздіший сюжет такого ланцюга, тим більше 
шансів запам’ятати дане слово, оскільки окрім зорового та фонетичного 
образу до уяви також приєднуються ще й інші відчуття та емоції, і 
запам’ятовування проходить ще більш ефективно. Більш того, коли студентам 
пропонується самим створювати такі сюжети, вони не тільки краще 
запам’ятовують матеріал, а й активно розвивають свою уяву, творче мислення, 
а також учаться зв’язувати слова в мисленні. 

3. Також використовуються методи графічних асоціацій, оживлення, 
входження (коли ми самі стаємо учасниками сюжету), асоціацій за римою, 
піснями загадками, фільмами, трансформації образів, малювання, 
історичних/автобіографічних/казкових асоціацій та ін. 

Отже, враховуючи постійно зростаючу потребу в пошуках нових, 
науково обґрунтованих, практично значимих та методично доцільних шляхів 
успішного вивчення іноземної мови, використання методу асоціацій є досить 
ефективним і безперечно заслуговує на широке застосування. 
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У сучасних умовах в Україні існує низка проблем у сфері зайнятості: 

кількісно-якісного дисбалансу між пропозицією та потребою у робочій силі, 
низького кваліфікаційного рівня незайнятого та працюючого населення, а 
також проблеми зайнятості молоді та інвалідів, недостатній рівень підтримки 
тих, хто вперше виходить на ринок праці (випускників навчальних закладів), 
нелегальні зовнішні трудові міграції, неформалізовані внутрішні трудові 
міграції та тіньовий ринок праці, які потребують нагального вирішення. 
Недооцінка сфери зайнятості в останні роки щодо її впливу на розвиток 
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вітчизняної економіки, рівень та якість життя населення призвела до того, що 
механізм зайнятості був не стільки каталізатором, скільки гальмом 
економічних реформ. В Україні сформувався ринок праці з обмеженим 
попитом.Тому особливої важливості набувають проблеми ефективної 
зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання 
масового безробіття. 

Теоретико-методичні та прикладні аспекти актуальних проблем ринку 
праці представлені у працях відомих дослідників цього напрямку: 
Л.К.Безчасного, Д.П.Богині, Л.І.Воротіної, Л.С.Гринів, М.І.Долішнього, 
С.М.Злупка. Невирішеними залишаються проблеми та недоліки розвитку 
вітчизняного ринку праці, зокрема державного регулювання у цій сфері.  

Ринок праці — «це система соціально-економічних відносин, що 
забезпечують розподіл, використання і відтворення робочої сили на основі 
механізмів її купівлі-продажу» [5, с. 81]. У загальному розумінні – це система 
обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, 
необхідних для відтворення робочої сили, що базується на економічних 
законах попиту і пропозиції, конкуренції, грошового обігу [2, с. 97]. Ринок 
праці є важливою складовою системи регулювання економіки держави, який 
виконує функції регулятора суб’єктів трудових відносин, забезпечує рух і 
розподіл робочої сили, формує трудовий резерв, стимулює й установлює 
ставку заробітної плати. У процесі цієї діяльності трудовий механізм охоплює 
соціальні, політичні, демографічні аспекти й правові норми, що свідчить про 
тісний та нерозривний зв’язок з вітчизняною економікою. 

Аналіз ринку праці в розвинутих країнах показує, що кожна з країн 
використовує свої власні орієнтири щодо розвитку трудового потенціалу та 
подальшого економічного зростання. На основі цього слід виділити три 
основні моделі ринку праці: партнерська або «японська» (ґрунтується на 
принципі «довічного наймання», за яким гарантується зайнятість постійного 
робітника на підприємстві до досягнення ним пенсійного віку), ліберальна або 
«канадська» (в основі якої лежить децентралізація законодавства про 
зайнятість і допомогу по безробіттю, яка пов’язана з федеральним устроєм 
країни і відповідним існуванням у кожному штаті власної нормативної бази з 
цих питань), соціал-демократична або «швейцарська» (особливості якої – 
держава проводить активну політику зайнятості, яка направлена на 
попередження безробіття, а не боротьбу з його наслідками). Узагальнюючи 
досвід існування ринків праці у розвинутих країнах, слід зазначити, що 
оптимальна модель ринку праці – це гармонійна комбінація із стимулюванням 
індивідуальних досягнень у праці та соціальних гарантій з боку держави. Лише 
така модель може забезпечити як економічний добробут працівника, так і 
соціальний консенсус суб’єктів ринку праці, що в свою чергу забезпечує 
поєднання інтересів бізнесу, освіти та соціального захисту населення, сприяє 
економічному розвитку країни. 
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Стан розвитку вітчизняного ринку праці з моменту становлення 
національної державності й донині свідчить про процес збільшення частки 
безробітних. У порівнянні з минулим роком рівень безробіття зріс на 3,6% [3]. 
За часи незалежності продуктивність впала на 40%, значно зросло безробіття 
(від 0,5% до більше ніж 12%), тіньовий сектор (становить до 50% ВВП). Нині 
ситуація ще більше загострилась у зв’язку з веденням бойових дій у Донецькій 
та Луганській областях, анексією Криму, оскільки рівень зайнятості в регіоні 
знизився до 56,6%, а кількість вакансій скоротилася в 4-5 разів [4]. 

Спадаючі індекси промислової продукції свідчать про зниження обсягів 
виробництва товарів в Україні й зростання нестабільності економіки в 
майбутньому, результатом якого буде спад рівня життя. Подальше падіння 
ринку праці може призвести до втрати контролю над секторами економіки. 

Серед проблем та недоліків ринку праці в Україні слід виділити такі: 
неадекватність оплати праці, що значною мірою залежить від високого рівня 
інфляції, демографічна криза та низька відтворюваність, невідповідність між 
потребою у кваліфікованих кадрах і фактичною пропозицією, погіршення 
здоров’я нації й як результат зниження якості праці, гендерна диференціація 
та проблема працевлаштування випускників ВНЗ, яка є досить актуальною. 

Причинами є: некероване скорочення виробництва промислової і 
сільськогосподарської продукції, будівництва і послуг, що призвело до 
зменшення зайнятості населення, великих масштабів безробіття; 
розбалансованість економіки, руйнування усталеної структури зайнятості 
населення; сталося «вимивання» високотехнологічних робочих місць; 
втрачені багато соціальні гарантії, що викликало потребу працювати у значної 
частини пенсіонерів та підлітків, а нерозвинутий соціальний захист не 
відповідав ринковим вимогам; низька мобільність населення посилила 
жорсткість національного ринку праці [1]. 

З метою подолання регіональних диспропорцій на ринку праці та 
забезпечення економічного розвитку доцільно запровадити такі заходи: 
збільшення фінансових надходжень до служб зайнятості несприятливих 
регіонів за рахунок державного перерозподілу всіх коштів, отриманих у 
регіонах залежно від потреб кожного з них; розширення сфери застосування 
праці за рахунок створення нових робочих місць, надання державної 
підтримки сільськогосподарським виробникам, підприємствам у депресивних 
регіонах; удосконалення механізму формування, розміщення та виконання 
державного замовлення на підготовку фахівців на основі даних про стан 
регіональних ринків праці; розробка та впровадження програм покращення 
демографічної ситуації в регіонах шляхом фінансової підтримки найбільш 
уразливих верст населення; реалізацію механізмів щодо працевлаштування 
випускників навчальних закладів. З боку держави необхідно вжити економічні 
(пільги підприємствам, що створюють нові робочі місця, оптимізація 
заробітної плати), адміністративні (перекваліфікація робітників на потреби 
ринку, формування нормативів оподаткування) та правові важелі (закони та 
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нормативи, що сприятимуть розбудові економіки). Запропоновані та 
запроваджені державою дії мають забезпечити поступове урівноваження 
вакансій на ринку праці, розширити сферу застосування праці через створення 
нових робочих місць та покращення умов праці, створити нормативно-правові 
акти для соціального захисту всіх верств населення. 
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У науці господарського процесуального права теорія судового 

доказування недостатньо розроблена, незважаючи на чисельність праць. До 
цього часу немає єдиної точки зору навіть із найбільш важливих питань 
доказування – сутності, суб’єктів, класифікації тощо. Класифікація судових 
доказів відіграє важливу роль у дослідженні доказів.  

Господарський процесуальний кодекс України визначає такі види 
доказів: письмові і речові докази, висновки судових експертів; пояснення 
представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі [1, с. 
32]. Але в науці господарського процесуального права класифікація доказів 
розглянута значно ширше. Правильна класифікація доказів впливає на повну 
та відповідну їх оцінку судом, що в свою чергу, призводить до справедливого 
вирішення справи. Тому проблема класифікації доказів у господарському 
процесі й викликає інтерес. 

Наука господарського процесуального права розрізняє три основні 
підходи до класифікації доказів: за джерелом отримання; за процесом 
формування; за характером зв’язків з шуканим фактом [2, с. 137]. 
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За джерелом отримання докази поділяються на особисті й речові 
(предметні). До предметних (речових) доказів належать письмові й речові 
докази. Джерелом особистих доказів є людина. До особистих доказів 
належать: пояснення сторін, третіх осіб, свідчення свідків, висновки експертів 
[3, с. 94]. Справи, що підвідомчі господарським судам мають свою специфіку, 
адже сторонами у більшості випадків є суб’єкти господарювання, юридичні 
особи, діяльність яких завжди задокументована. Тому письмові докази є 
одними з найбільш вживаних та вагомих та заслуговують на окрему увагу. До 
письмових доказів необхідно відносити зображувальні документи, які містять 
інформацію, що підтверджує наявність або відсутність певних обставин. Ці 
обставини повинні мати значення для розгляду господарської справи та бути 
дослідженими та отриманими у порядку визначеному чинним процесуальним 
законодавством. Зображувальний документ в багатьох випадках міг би 
відігравати значну роль під час встановлення всіх фактичних обставин справи. 
Проте до теперішнього часу на законодавчому рівні не визначено ані засіб 
дослідження зображувальних документів, ані закріплено його у якості одного 
з видів письмових доказів [4, с. 397].  

За процесом формування виділяють докази первинні й похідні. 
Первинними є докази, що є первинним відбиттям обставин, які мають 
значення для вирішення справи: свідчення свідка-очевидця, оригінал 
документа, пояснення осіб, що беруть участь у справі, щодо обставин, 
учасниками яких вони були, речові докази. Похідними є докази, які є 
вторинним відбиттям, наприклад свідчення свідка із слів очевидця, копія 
документа. Практичне значення цієї класифікації полягає в тому, що при 
оцінці похідного доказу суду слід брати до уваги, що при передачі відомостей, 
які мають значення для справи, від первинного до похідного доказу існує 
можливість спотворення таких відомостей, похідні докази вимагають 
особливо ретельної перевірки. Але відсутність реальної можливості перевірки 
доказів не має наслідком їх автоматичне відхилення судом. Відсутність 
можливості перевірки доказу не обов’язково спричинить висновок суду щодо 
невірогідності доказу. Господарський суд у результаті оцінки доказу шляхом 
зіставлення з іншими доказами може вважати його достовірним і покласти 
його в основу рішення, хоча б реальна можливість перевірки доказу була 
відсутня [2, с. 139]. Однак щодо свідчення свідка слід зробити застереження. 
Господарський процесуальний кодекс України не виділяє його в окремий вид 
доказів, чим зумовлює дискусію в наукових колах. Стаття 30 Господарського 
процесуального кодексу України передбачає участь у процесі посадових осіб 
та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших 
органів, але не визначає їх правовий статус як статус свідків. Пленум Вищого 
Господарського суду України у своїй постанові від 26.12.2011 № 18 роз’яснює 
дану статтю наступним чином: господарський суд може скористатися правом, 
наданим йому статтею 30 ГПК, для виклику відповідного спеціаліста з метою 
участі його в судовому процесі, якщо обставини справи свідчать про 
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доцільність отримання роз’яснень (консультацій) спеціаліста з тих чи інших 
питань [5]. Однією з перших, хто запропонував та обґрунтував закріпити 
правове положення свідка у господарському процесі є Т. Степанова. Вчена 
зазначає, що У ГПК України необхідно сформулювати два основних обов’язки 
свідка: а) з’явитися в господарський суд у призначений час; б) дати правдиві 
свідчення (ця «деталь» «випущена» на даний час у переліку зобов’язань свідка 
згідно зі ст. 30 ГПК України, але вона має велике значення для вирішення 
справи) [6, с. 170]. 

За характером зв’язків з шуканим фактом докази поділяють на прямі й 
непрямі. Прямі докази безпосередньо вказують на існування доводжуваної 
обставини внаслідок того, що між прямим доказом і доводжуваною 
обставиною існує безпосередній зв’язок. Прямий доказ одночасно 
підтверджує існування доводжуваної обставини. Доказ, який не має 
безпосереднього зв’язку з доводжуваним фактом, є непрямим доказом. Він не 
здатен однозначно підтвердити існування доводжуваного факту. Непрямий 
доказ не має наслідком єдино можливий висновок щодо існування 
доводжуваної обставини. Окремо взятий непрямий доказ не має достатньої 
доказової сили, але в сукупності з іншими непрямими доказами він може 
підтвердити існування доводжуваної обставини [2, с. 141]. 

Таким чином, розглянувши існуючі проблеми класифікації доказів у 
господарському процесуальному праві, можна зробити наступні висновки. Не 
зважаючи на ключову роль доказів у вирішенні господарської справи, 
законодавство містить прогалини у регулюванні даного питання. Здійснюючи 
класифікацію доказів у господарському процесі, можна виявити види доказів, 
що потребують законодавчого закріплення, зокрема, свідчення свідка. 
Наукова та законодавча класифікація доказів у господарському процесі 
відрізняються між собою. Господарський процесуальний кодекс виділяє 
письмові і речові докази, висновки судових експертів; поясненнями 
представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. 
Наука господарського процесуального права розрізняє три основні види 
класифікації доказів: за джерелом отримання; за процесом формування; за 
характером зв’язків з шуканим фактом. За результатами проведеного 
дослідження виявлено застарілість та недосконалість законодавства та 
недостатню наукову розробленість проблеми класифікації доказів у 
господарському процесі. Тому актуальними є подальші наукові розробки і 
дослідження цього питання. 
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Ненько Д.О. 
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

 

ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС 

 
Насильство в сім`ї ще з давніх часів є фактором що присутній у житті 

сімей, де так чи інакше стосунки між членами родини знаходяться вкрай на 
напруженому рівні, що в свою чергу зумовлює виникнення насильницький дій 
з боку осіб, які спільно створювали своє майбутнє.  

Тривалий час проблема насильства в сім’ї вважалася прерогативою 
усталених звичаїв та традицій і залишалася поза сферою правового 
регулювання. Будь-яке втручання у сімейні стосунки з боку держави та 
суспільства вважалося порушенням таємниці приватного життя та 
категорично не припускалося. 

Насильство в сім’ї — це «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по 
відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права 
і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну 
шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю».  

Закон розрізняє чотири види домашнього насильства: 
• фізичне; 
• психологічне; 
• економічне; 
• сексуальне. 

Фізичне насильство в сім’ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних 
ушкоджень одного члена сім’ї іншому, яке може призвести чи призвело до по-
рушення нормального стану фізичного чи психічного здоров’я або навіть до 
смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності. 

Сексуальне насильство в сім’ї — це примушування до небажаних 
статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього 
члена сім’ї. 
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Психологічне насильство в сім’ї — це насильство, пов’язане з тиском 
одного члена сім’ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або пог-
рози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану 
емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти 
або заподіяли шкоду психічному здоров’ю. 

Економічне насильство в сім’ї — це навмисні дії одного члена сім’ї щодо 
іншого, спрямовані нате, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та 
іншого майна чи коштів, на які він має законне право. Такі дії можуть 
заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров’ю або навіть призвести до 
смерті постраждалого [2]. 

За даними соціологічних досліджень, серед розлучених жінок кожні три 
з чотирьох опитаних потерпали від домашнього насильства. Офіційна 
статистика Міністерства внутрішніх справ свідчить, що більше ніж 81 тисяча 
осіб перебувають на обліку за вчинення насильства в сім’ї. 

Чому це відбувається? По-перше, тому, що метою домашнього 
насильства завжди є встановлення контролю над жертвою, коли кривдник 
намагається бути єдиним «розпорядником» її життя. Підкоряючись, жертва 
стає безпорадною, не може правильно оцінювати ситуацію, більше навіть не 
намагається себе захистити. В такому стані постраждалі від домашнього 
насильства часто самі відмовляються від спроб їм допомогти. По-друге, тому, 
що в українському суспільстві «не прийнято» розповідати протаю речі. На 
жаль, ми стикаємося зі «змовою мовчання»та прихованим осудом потерпілих 
від насильства в сім’ї: наприклад, розумна жінка, маючи науковий ступінь і 
досягши успіху в службовій кар’єрі чи бізнесі, не може говорити про те, що її 
б’є чоловік, який сам обіймає керівну посаду. А мати не може визнати, що її 
рідний син знущається над нею: вона, мовляв, «сама винна» в тому, що не 
догодила, не так виховала, не зберегла сімейного вогнища. Така позиція хибна 
У суспільстві утвердилися й багато інших стереотипів щодо насильства, які 
перешкоджають подоланню цього явища. Кожного наступного разу цей цикл 
може скорочуватися в часі, а насильство – ставати більше інтенсивним та 
жорстоким.  

Ознаками такого насильства над дітьми можуть слугувати:  
• замкнутість;  
• неврівноважена поведінка;  
• агресивність, схильність до нищення й насильства;  
• уникання однолітків, бажання гратися лише з маленькими дітьми;  
• занизька самооцінка тощо. 

Крім того, до різновидів психологічного насильства над дітьми, зокрема, 
належать:  

1) використання «привілеїв» дорослих:  
• поводження з дітьми як із рабами чи слугами;  
• покарання 
• поводження як із своєю власністю;  
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2) залякування:   
• використовування своїх переваг – росту, розмірів та сили;  
• крики, стресогенна поведінка;  
• жорстокість щодо інших істот;  
• погрози покинути дитину, розлюбити дитину;  
• заподіяння фізичної шкоди; шкоди іншим людям, тваринам, рослинам 

тощо; 
• приниження;  
• крики;  
• присоромлення дитини;  

Ще одним поширеним стереотипом є переконаність постраждалих у 
тому, що вони мусять терпіти домашнє насильство задля дітей. За даними 
неурядових організацій, неповнолітні стають свідками кожного третього 
випадку насильства в сім’ї. Психологи стверджують, що діти, виховані в таких 
сім’ях, згодом самі виявляють більшу схильність ставати жертвами чи 
кривдниками, оскільки побачене та пережите згубно впливає на їхнє психічне 
здоров’я та нормальний розвиток. 

Досить багато людей, над якими чинять насильство, не наважуються 
йому протистояти. Тим часом законодавство гарантує кожній особистості 
широкі права та свободи й захист від їх порушення. Закон «Про попередження 
насильства в сім’ї» передбачає і покарання осіб, які чинять насильство в сім’ї, 
і заходи щодо надання допомоги потерпілим [1]. 

Щодо осіб, які вже вчинили насильство в родині або погрожуюпі, його 
вчинити , працівники міліції можуть вжити таких заходів: 
• винести кривдникові офіційне попередження  
• винести кривднику захисний припис і контролювати виконання вимог за-

хисного припису. 
В захисному приписі особі, якій його винесено, можуть заборонити 

чинити певну дію (дії) щодо жертви насильства в сім’ї, а саме: 
• чинити конкретні акти насильства в сім’ї; 
• отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в сім’ї; 
• розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва за власним бажанням 

перебуває в місці, не відомому кривдникові; 
• вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї. 

Вміщені далі поради можуть бути корисними для всіх, хто став жертвою 
або свідком домашнього насильства. 

Якщо вам завдано тілесних ушкоджень, обов’язково зверніться до 
медичних закладів. Ви не лише пройдете лікування, а й отримаєте медичні 
висновки, які є вагомим доказом у суді. 

Найбільше виваженим виходом з деяких ситуацій є втеча. Але цей крок 
належить ретельно підготувати.  
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Якщо близькі люди готові вам допомогти в боротьбі з домашнім 
насильством, домовтеся з ними про спільні дії в гострій ситуації. Йдеться, 
зокрема, про дзвінок до міліції, тимчасовий притулок для вас та ваших дітей 
або схованку для потрібних вам речей (див. попередній пункт) [3]. 

Отже, у висновок мною сказаного хочу сказати,що жертвою домашнього 
насильства може стати будь-хто: жінка, яку постійно лає і б’є її чоловік, 
дівчинка-підліток, що страждає від сексуальних переслідувань свого вітчима, 
хлопчик, якого лупцює мати-алкоголічка, чи то старенька бабуся, що її 
ненавидять власні діти...  

Пам’ятайте, ніхто, ніколи і ні за яких обставин не має стати жертвою 
домашнього насильства, бо насильство – це злочин. 
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Перед кожним суспільством рано чи пізно постає проблема 

удосконалення судової гілки влади для її сприяння більш справедливим 
суспільним відносинам. У різні періоди існування людства судова влада або 
нероздільно належала монархові, або підпорядковувалася виконавчій владі, 
або ж виокремлювалася та набувала самостійності. Ці етапи розвитку 
конструювали правники, історики, філософи, державні діячі з єдиною метою 
її подальшого удосконалення, що здійснювалося через проведення реформ. 
Вітчизняна судова система пройшла низку таких етапів — від реформування 
суду доби князя Володимира до сьогодення. Особливе місце серед реформ 
судової влади посідає реформа 1864 р., яку вважають найрадикальнішою, 
новаторською та технічно найуспішнішою і з усіх «великих реформ» 60-70-х 
рр. XIX ст., і реформ вітчизняного судоустрою. 

Незважаючи на більш як 130-літню історію нагромадження знань про 
реформування судоустрою 1864 р., маємо недосліджені або малодосліджені 
напрями її проведення. Крім того, наукові роботи різних періодів, присвячені 
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судовій відзначаються певною тенденційністю у висвітленні вказаної 
проблеми.  

Новим словом у дослідженні судової реформи 1864 року стали праці 
американського історика Р. С. Уортмана, який відмовився від традиційної 
концепції розгляду судової реформи, причин її проведення, значення для 
подальшого розвитку системи судоустрою. Досліджуючи судову реформу 
1864 року, вказаний дослідник визначив такі напрямки пошуку: 
самодержавство і право, їх взаємозв’язок і взаємовплив, особистість, особа, 
людина в історії цього періоду, її вплив на історичний процес, взаємозв’язок 
реформи і епохи, їх характерні риси і особливості.  

Аналізуючи ж причини та особливості проведення реформи, Р. С. 
Уортман акцентував увагу не на реформуванні інститутів і процедур, а на 
питанні кадрового складу і професіоналізації, та наголошував, що 
визначальним фактором, який сприяв реформі, була поява в адміністрації 
людей, які могли підготувати і провести реформу – чиновників-юристів, 
чиновників-управлінців, що прагнули надати своїй діяльності риси професії. 
Виходячи з цього реформа – не початок, а кульмінація змін у середовищі самих 
чиновників, які стають суб’єктами управлінського процесу, що брали участь у 
реформуванні й визначали його характер [1, с. 10]. 

Ініціаторами реформування стали юристи-професіонали, кількість яких 
зростала з року в рік. Як справедливо зазначає В. Шандра, вони відрізнялися 
від своїх попередників високим освітнім рівнем, типом кар’єри, належністю 
до дворян середнього рівня, які почали культивувати у своєму середовищі 
служіння праву як вище моральне покликання. Молоді юристи виявляли 
небачену раніше прихильність до закону, що базувалась на філософії права, 
знаннях юриспруденції, правовій практиці та принесли в російську юстицію 
ідеї професійної честі [2, с. 8]. 

Досліджуючи роль людського фактору у проведенні судової реформи, 
Ричард С. Уортман простежує формування юристів-професіоналів, їхній 
освітній рівень, соціальне походження, тип кар’єри, тип мислення, який 
зводився до культивування ідей служіння праву як вищому моральному 
покликанню. Вченим відзначено, що ним була притаманна колективна 
моральна ідентичність, яка зводилася до того, що справжні юристи мають бути 
достойні довіри, здійснення ними правосуддя потребує спеціального навчання 
методам і теорії тлумачення права, що можуть чинити тільки професіонали. 
Вони й очолили боротьбу за нововведення в судочинстві й судоустрої, за 
емансипацію самого юриста, що забезпечило головне призначення судової 
влади – захист прав та свобод людини. Будучи прихильником ролі 
суб’єктивного фактору в історії й державо- і правотворення, учений значну 
увагу приділяє аналізу поглядів та ідей державних діячів указаного періоду, 
зокрема Г. Державіна, Д. Блудова, В. Паніна й інших, що також дає змогу 
простежити їхню роль в історії судового реформування дещо під іншим кутом 
зору. 
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Аналізуючи процес упровадження судової реформи, порівнюючи 
дореформенну й пореформенну судову системи, дослідник відзначає, що 
реформа 1864 р. створила прогресивну для того часу судову систему, а отже й 
необхідні умови для впровадження законності в систему управління 
Російської імперії. Нові суди отримали право вирішувати цивільні справи за 
власним розсудом, що зупинило втручання адміністрації в тяжби між 
приватними особами. У судову систему було внесено елементи правового 
захисту, що зводилися до захисту прав приватної власності, гарантів прав 
звинувачених у кримінальних злочинах, захисту особистих прав, що було 
недосяжним у минулому, діяльності таких нових інститутів як адвокатури й 
інституту присяжних засідателів. 

Отже, дослідження наукового доробку Ричарда С. Уортмана дає 
підстави зробити висновок, що аналіз суті, процесу впровадження судової 
реформи 1864 р. автор зробив у тісному взаємозв’язку з дослідженням епохи 
розвитку Російської імперії ХУІІІ-ХІХ ст. тогочасних уявлень про право, 
законність, правосуддя. Зміни й формування інститутів юстиції вчений 
дослідив у контексті формування правової культури, правової свідомості, 
особистісних рис служителів правосуддя. Автор неодноразово наголошував на 
суперечність між ідеями правосуддя, цілями державної влади й загальним 
рівнем правової культури та правової свідомості в чому й полягали і майбутні 
контрреформи, і подальші недоліки системи правосуддя. Отож, науковий 
доробок Ричарда С. Уортмана має вагому цінність для перспектив подальших 
теоретичних досліджень, зокрема зміни методологічних підходів до аналізу 
судового реформування в різні періоди вітчизняної історії, ролі реформ для 
забезпечення захисту прав людини, суб’єктивного фактору в їхній історії, 
юридичної біографістики тощо. 
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Зумовлені свого часу децентралізація економіки, формування та 

подальший розвиток ринкових та конкурентних відносин в Україні, і як 
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наслідок – інтенсивний розвиток правової системи нашої держави, сприяли 
появі широкої палітри видів суб’єктів господарських відносин та активній 
інтенсифікації різнорідніх взаємозв’язків між ними, що в кінцевому підсумку 
стало свого роду потужним поштовхом та відповідним орієнтиром до 
розгортання майнових та немайнових відносин між такими суб’єктами та 
урізноманітнення господарських зв’язків між останніми, а також між ними та 
іншими різнорідними інституціями громадянського суспільства. У той же час, 
зазначені фактори об’єктивно зумовили складність правового регулювання 
сфери господарювання. 

Звертаючись до аналізу чинного господарського законодавства, а також 
різногалузевих наукових надбань, можна окреслити широке коло проблем 
теоретичного та практичного характеру правового забезпечення сфери 
господарювання та господарських відносин, особливе місце серед яких 
посідає питання проблематики суб’єктного складу господарського права. 

З урахуванням зазначених тверджень, а також тієї обставини, що 
структура будь-яких правовідносин, у т. ч. господарських, вимагає 
обов’язкової наявності та належної взаємодії їх учасників (суб’єктів 
правовідносин), до цього питання слід звернутися окремо. При цьому слід 
мати на увазі, що максимально чітке та досконале розуміння та окреслення 
суб’єктного складу господарських відносин надає змогу більш грунтовно 
дослідити, розглянути та визначити безпосередньо саму категорію 
господарських відносин та їх рамки, більш точно визначити межі регулювання 
господарського права та господарського законодавства і відповідно 
розмежовувати сфери дії різногалузевих норм права та законодавства, а також 
має досить практичне значення в частині вірного застосування визначених 
законодавством особливостей правового режиму діяльності суб’єктів. 

Вказані обставини вимагають максимально чіткого та досконалого 
підходу до формулювання поняття суб’єктного складу господарського права 
й господарських відносин і відповідно – їх правового статусу на різних рівнях, 
що у свою чергу забезпечить досягнення високого рівня якості правотворчості 
(законотворчості) та досконалості тлумачення норм права, і як наслідок, 
відповідно – сприятиме адекватному й ефективному регулюванню 
господарських відносин та належному конструюванню та забезпеченню 
професійних підходів до правозастосовчої практики. Крім цього, очевидно, що 
такий підхід справлятиме позитивний вплив на удосконалення наукових 
підходів до розуміння базових категорій та системи господарського права і 
господарського законодавства. 

Відтак, у першу чергу слід указати, що господарські правовідносини та 
сфера господарювання взагалі вирізняються особливою складністю та 
специфічністю їх суб’єктного складу та вимагають об’єктивного 
розмежування між собою категорій: суб’єктів господарського права; 
учасників відносин у сфері господарювання та суб’єктів господарських 
правовідносин; суб’єктів господарської діяльності. 
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В окресленій послідовності зазначені суб’єкти розміщені в 
послідовності від загального до видового, зокрема: суб’єкти господарського 
права є найбільш узагальненою категорією та охоплює учасників відносин у 
сфері господарювання, суб’єктів господарських правовідносин та 
господарської діяльності. 

Щодо учасників відносин у сфері господарювання, то законодавець 
окреслює їх перелік у ст. 2 ГК України. При цьому, виходячи з аналізу 
зазначеного та деяких інших положень ГК України (зокрема, ст. 3 ГК України, 
в якій наводиться визначення господарських відносин), відмітним є те, що 
коло відносин у сфері господарювання, як і їх учасників, не збігається з 
господарськими відносинами та їх суб’єктами (учасниками). Не можна не 
помітити, що суб’єктний склад внутрішньогосподарських відносин, 
окреслення яких наводиться законодавцем у ч. 7 ст. 3 ГК України, в частині 
структурних підрозділів суб’єкта господарювання не охоплюються колом 
учасників відносин у сфері господарювання, що наведені законодавцем у ст. 2 
ГК України. При цьому окремі учасники відносин у сфері господарювання, 
зокрема споживачі, не охоплюються суб’єктним складом господарських 
відносин, що виявляється не досить послідовним з огляду на те, що від 
споживання залежить виробництво і навпаки; це єдиний економічний зв’язок, 
що пронизує всі структурні елементи господарської (економічної) системи, а 
тому і не можна ділити його правове регулювання між нормами різних галузей 
права з метою уникнення проблем у правозастосуванні. 

Зазначені вище обставини є підставою для утвердження тези про те, що 
господарські відносини та відносини у сфері господарювання, як і їх 
відповідні суб’єкти (учасники), збігаються між собою, але лише в основній 
частині. Поряд із цим слід прийти до логічного висновку про те, що коло 
відносин у сфері господарювання утворюють господарсько-виробничі та 
організаційно – господарські відносини, а також відносини у сфері 
суспільного споживання. 

Як відомо, суб’єкти правовідносин, у т. ч. і господарських, завжди 
конкретні та набувають відповідного статусу з моменту початку участі у 
відповідних відносинах. При цьому очевидно, що суб’єкти господарського 
права можуть бути суб’єктами господарських правовідносин за наявності в 
сукупності певних умов, якими, зокрема, є: господарсько-правова норма; 
господарська правоздатність та дієздатність (господарська компетенція) 
суб’єкта; юридичні факти. 

І нарешті, виходячи зі змісту визначення господарської діяльності, що 
закріплене у ст. 3 ГК України, а також визначення суб’єктів господарювання 
у ст. 55 ГК України, можна з упевненістю стверджувати, що під суб’єктами 
господарської діяльності слід розуміти суб’єктів господарювання, тобто 
учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, 
реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть 
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім 
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випадків, передбачених законодавством. Відповідним чином, суб’єкти 
господарської діяльності (суб’єкти господарювання) є категорію видовою по 
відношенню до суб’єктів господарських правовідносин та учасників відносин 
у сфері господарювання, а тому включаються до їх складу. 

Як логічний підсумок, підкреслимо, що має місце відмінність в 
категоріях «суб’єкт господарського права», «учасник господарських 
правовідносин» та «учасник відносин у сфері господарювання». З однієї 
сторони, наявність правового статусу «суб’єкта господарського права» є 
передумовою вступу у господарські відносини та відносини у сфері 
господарювання. При цьому такий вступ у правовідносини є результатом 
реалізації суб’єктом його правових можливостей, закріплених у його 
правосуб’єктності. Відповідним чином, кожен з учасників господарських 
відносин та відносин у сфері господарювання є суб’єктом господарського 
права, однак, у той же час, не кожен із суб’єктів господарського права є 
учасником господарських відносин та відносин у сфері господарювання. 

Відповідним чином, поняття «суб’єкт господарського права» доречно 
характеризувати через окреслення його господарської правосуб’єктності 
(господарської компетенції). При цьому слід зазначити, що і сама по собі 
категорія господарської правосуб’єктності (господарської компетенції) 
набуває своїх досить специфічних галузевих рис у господарському праві 
(право- і дієздатність суб’єктів господарювання виникає одночасно тощо). 

Також слід підкреслити, що в господарському праві наявний досить 
широкий блок проблем, що стосуються окремих груп та/чи видів суб’єктів 
господарського права та господарських відносин. Приміром, досить складним 
правовим статусом наділені суб’єктний склад організаційно-господарських, 
внутрішньогосподарських, корпоративних і внутрішньо-корпоративних 
відносин; споживачі, органи державної влади та місцевого самоврядування, 
що наділені господарською компетенцією та деякі інші учасники відносин у 
сфері господарювання, в т.ч. і конкретні (як-от, підприємства, господарські 
товариства, господарські об’єднання тощо). 

Отже, виявлені непослідовності у нормативному підході до окреслення 
суб’єктного складу господарського права та господарських відносин 
створюють необхідність уточнення нормативної позиції щодо розуміння 
відповідних правових категорій шляхом конструювання законодавцем його 
нового законодавчого (нормативного) розуміння. При цьому окреслений стан 
наявного блоку проблем правового характеру у сфері господарювання є досить 
потужним поштовхом для здійснення подальших фундаментальних 
досліджень у заданому векторі, що як уявляється, сприятиме гармонізації та 
збалансуванню суспільних відносин у господарській сфері, а тому, 
відповідним чином і подальшій ефективній та адекватній трансформації 
правової системи України. 

  

ІІ Черкаські правові читання. 11 грудня 2015 р. 
 

~ 65 ~ 

УДК: 811.111 – 26:81’373 
Падалка Я.В. 

ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО 
СЛЕНГУ 

 

Черкаський навчально-науковий інститут  

ДВНЗ «Університету банківської справи» 

 
Із розвитком людства, змінами в політичному та суспільному житті, 

демократизацією суспільства, свободою слова, поширенням інформаційних 
технологій спостерігаємо значне поширення соціальних діалектів у розмовну 
мову. Сьогодні сленг проник майже в усі сфери людського життя. Його 
використовують люди різних вікових категорій та професій.  

Проблемою вивчення сленгу як соціолінгвістичної одиниці займалися 
такі вчені як: М. М. Маковський, Е. Партрідж, Т. А. Соловйова, І. Юган та інші. 
Існує велика кількість визначень терміну сленг. Всі вони схожі, хоча і мають 
певні відмінності. Сленг ( від англ. slang – жаргон) – слова або вислови, які 
використовують люди деяких професій чи класових прошарків. Сленг 
традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця 
зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які належать до 
певної соціальної або професійної групи, яка впровадила в мову слово або 
вислів [5, 124]. 

М. Грачов поширює вікові межі носіїв молодіжного сленгу з 6 – 7 –
річного віку (початкове навчання в школі) до 35 років. Носії молодіжного 
сленгу – учні, робітнича молодь, молода інтелігенція, військовослужбовці 
строкової служби, а також представники неформальних молодіжних 
угрупувань (панки, хіпі) [3, 78]. 

Сленгова культура, ґрунтується на так званій «сміховій культурі». Вона 
притаманна групі мовців, які схильні до висміювання зовнішнього світу для 
зображення його вад. 

Виокремлюють такі причини вживання сленгу:  
• невдоволення традиційними словами і виразами; 
• зіткненням з новими обставинами, для яких наявна лексика виявляється 

бідною; 
• прагнення вразити суспільство; 
• бажання «правдивого, непідробного» спілкування; 
• бажання досягти певного комічного ефекту; 
• бажання створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості та 

експресивності сленгу [2, 169]. 
Загальновживаний молодіжний сленг зазвичай називає найбільш 

загальновживані та популярні речі. Дуже часто сленгову лексику 
використовують у назвах нової електронної техніки, нових винаходів у галузі 
інформаційних технологій. 
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Існує багато способів утворення сленгових слів: скорочення, складання, 
додавання суфіксів та префіксів. Важливу роль в утворенні сленгу відіграють 
іноземні мови. Запозичення найпопулярніших слів із англійської мови 
постійно спостерігаються у нашій мові. Запозичені слова, тобто іншомовні 
слова, які прийшли до нас з інших країн відрізняються від запозичених слів, 
що почали використовуватися у сленгу. Порівняймо: не так давно слово 
«Інтернет» було іншомовним, хоч зараз і ввійшло до вжитку в літературній 
мові, а ось слово «Інет» є сленгом іншомовного походження. Такий вид 
утворення сленгу називається англіцизмом. Англіцизм – різновид 
запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з 
англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. 

Сленг дуже часто називає поняття, які вже мають словесне оформлення в 
літературній мові Це свідчить про вторинний характер молодіжного сленгу, 
його субхарактер, орієнтацію на систему літературної мови [1, 78]. Зазвичай 
він переходить до нашої мови випадково. Такими словами дуже часто є просто 
смішні на звучання (для українців) слова, або ж найвідоміші та 
найпопулярніші слова англійської мови, або ж відбувається процес 
перетворення слів іншомовного походження в сленг, за традиціями 
словотворення тої чи іншої мови. Не останнє місце в процесі створення сленгу 
займають і мас-медіа, оскільки масова культура нав’язує певну лексику нашій 
молоді. 

Англійська мова все більше й більше входить у наше життя й просто не 
може оминути таке явище, як молодіжний сленг, впливаючи на формування 
нових лексем.  

Запозичення можна поділити на кілька підгруп. Перша підгрупа 
складається зі слів, що й за звучанням, і за семантикою збігаються з 
англійськими, але графічно передаються українськими літерами: дeнс – 
танець; сістер – сестра; бойфренд – друг; тайм – час; кеш – гроші; інгліш – 
англійська мова. Другу підгрупу становлять англійські слова, які в 
українському молодіжному сленгу мають трохи інше значення, ніж в 
англійській мові: мен – гарний, показний чоловік; міліціонер, (в англійській 
мові man – чоловік; людина); бейба – дівчина(в англійській мові baby – 
дитина); саунд – гучна музика (в англійській мові «звук»). До третьої підгрупи 
входять англійські слова, які отримали сленгові афікси, властиві українській 
та російській мовам: піпли – люди; гьорли – дівчата; суперовий – визначний; 
бестовий – найкращий. 

Усі ці та інші слова мають експресивне забарвлення. Вони створюються 
для передавання вищих ступенів емоцій та почуттів людей [4]. 

Отже, сленг – це не шкідливе утворення мови, яке вульгаризує усну мову, 
а органічна та, в деякій мірі, необхідна частина цієї системи. Зважаючи на 
природу сленгу, можна з упевненістю сказати, що він ніколи не замінить 
літературної мови, проте як й інші форми мови, він відіграє важливу роль у 
розвитку мови. Цікавими є дослідження сленгу, який найбільш 
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розповсюджений серед молоді, а особливо серед школярів та студентів. 
Молоді люди більш емоційні, їм важливо мати свою власну створену мову, 
важко зрозумілу для інших – мати свій особистий код для спілкування. Саме 
тому у сленгу весь час виникають нові слова, а інші зникають, або 
продовжують використовуватися лише у дуже вузьких колективах та групах.  
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Пасічник А.В. 
ОКРЕМІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У БАНКІВСЬКОМУ 

СФЕРІ  
 

Українська академія банківської справи, м. Суми 

 
Нажаль, початок будь-якої наукової чи практичної праці з корупційної 

тематики не потрібно розпочинати з обґрунтування актуальності такого 
дослідження. Безперечно, корупція в Україні набула системного явища. Вона 
вразила всі гілки влади. Більше того, корупція поширилась не лише в 
державному секторі, а і заполонила приватноправові відносини. Наведене дає 
підстави для розробки і впровадження в законодавство і правозастосовну 
практику України найрадикальніших і рішучих заходів, покликаних знизити 
рівень корупційних правопорушень в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства. 

Основним програмним документом у сфері боротьби з корупцією в 
Україні є Указ Президента України «Про Національну антикорупційну 
стратегію на 2011 – 2015 роки». 

Як вказується у наведеному акті, основними причинами виникнення і 
поширення корупції в Україні є:  
• недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  
• недосконалість адміністративних процедур (їх відсутність або нечіткість);  
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• наявність у органів державної влади та осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, широкого спектра 
дискреційних повноважень;  

• невідповідність рівня оплати праці осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, обсягу їх повноважень;  

• несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність 
економічних пільг для певних категорій підприємців;  

• низька ефективність заходів, що вживаються правоохоронними органами, 
органами прокуратури та судами, щодо притягнення винних у вчиненні 
корупційних правопорушень до відповідальності;  

• толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до проявів 
корупції;  

• сприйняття населенням корупції як одного із засобів досягнення бажаного 
результату. 

Спробуємо запропонувати заходи, покликані усунути чи зменшити 
вплив наведених вище причин на стан корупції в банківському секторі 
України. 

Відповідно до п. 4.4. Положення про застосування Національним банком 
України заходів впливу за порушення банківського законодавства, 
затвердженого постановою правління Національного банку України від 
17.08.2012 р. № 346, Національний банк України має право встановити 
особливий режим контролю за діяльністю банку й усуненням ним допущених 
порушень, який передбачає обмеження щодо діяльності банку шляхом 
призначення куратора банку (далі - особливий режим контролю). Згідно п. 4.6. 
вказаної постанови, куратор банку призначається з числа службовців 
Національного банку, які мають вищу економічну або юридичну освіту, досвід 
роботи на керівних посадах у банку або підрозділі служби банківського 
нагляду, бездоганну ділову репутацію. Повноваження куратора визначено у п 
4.9. положення.  

Схожа нормативна конструкція міститься у Законі України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб».  

Зокрема, у п. 16 ст. 2 наведеного закону вказується, що тимчасова 
адміністрація – це процедура виведення банку з ринку, що запроваджується 
фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим 
законом. Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб», фонд розпочинає процедуру виведення 
неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в 
банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення 
Національного банку України про віднесення банку до категорії 
неплатоспроможних. 

Повноваження уповноваженої особи тимчасового адміністратора 
наводяться у статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб». 
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Навіть поверхневий аналіз повноважень куратора та уповноваженої 
особи тимчасового адміністратора дають підстави зробити висновок, що ці 
особи отримують надзвичайно широке коло повноважень щодо 
розпоряджання активами відповідної банківської установи. Разом з такими 
повноваженнями вказані посадові особи отримують майже необмежені 
можливості зловживати своїми службовими обов’язками і здійснювати 
корупційні правопорушення. Саме тому у ст. 35 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» наводиться перелік вимог і обмежень, які 
ставляться до уповноваженої особи тимчасового адміністратора. Проте такі 
вимоги стосуються лише уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. Натомість правовий статус куратора банку не містить суттєвих 
відмінностей від юридичного положення звичайного співробітника 
Національного банку України. Хоча обсяг отриманих ними повноважень є 
досить схожим.  

Тому за аналогією слід передбачити обмеження щодо діяльності 
куратора банку. Зокрема, слід нормативно закріпити, що куратору заборонено: 
1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші 
цінності від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з 
діяльністю банку, щодо якого запроваджено куратора; 2) користуватися будь-
якими послугами банку, в якому його призначено куратором. Також останню 
заборону слід поширити і на членів сім’ї куратора. 

Однак вважаємо, що вищевказаних нормативних обмежень недостатньо. 
Пропонуємо нормативно встановити обов’язок уповноваженої особи 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додатково подавати декларацію 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру перед 
початком виконання ним функцій уповноваженої особи і після закінчення їх 
реалізації. Інформацію в декларації має бути наведено станом на день її 
складання. Після припинення виконання повноважень уповноваженої особи 
такі декларації мають бути опрацьовані шляхом застосування арифметичного, 
логічного та інших видів контролю. 

Аналогічне правило слід застосувати і щодо куратора комерційного 
банку. 

Крім того, згідно ч. 1 ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, 
зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього закону (крім кандидатів 
на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, 
кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна 
перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка 
претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 
цього закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у 
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народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських 
голів), зокрема щодо: 

1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за 
корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення; 

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним 
стягненням за корупційні правопорушення; 

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

4) наявності в особи корпоративних прав; 
5) стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, 

підвищення кваліфікації. 
Аналогічну спеціальну перевірку слід проводити і щодо посадовців, які 

виконували обов’язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб та куратора банку. Однак зміст такої перевірки необхідно 
скорегувати. Його слід спрямувати на перевірку відомостей, наданих 
уповноваженою особою тимчасового адміністратора та куратором у 
деклараціях, які вони мають скласти перед початком і в кінці виконання ними 
функцій наведених суб’єктів банківських відносин. 

Відповідно до п. 5 Порядку проведення спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого 
указом Президента України від 25.01.2012 р. № 33/2012, спеціальна перевірка 
проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою 
про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом 
трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати 
конкурсу. 

Отже, необхідно передбачити в законодавстві умову, згідно якої 
уповноважена особа на тимчасову адміністрацію та куратор банку можуть 
бути призначені виключно після отримання від них згоди на проведення 
спеціальної перевірки. 

Переконані, що запровадження у національне банківське законодавство 
вищенаведених змін дозволить зменшити рівень корупційних правопорушень 
в банківському секторі економіки України. 
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СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА: ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВОЇ 
НАЛЕЖНОСТІ 

 

Українська академія банківської справи, м. Суми 

 
Термін «конфіскація» латинського походження (confiscatio), в 

буквальному перекладі означає відібрання будь-чого до скарбниці. При 
конфіскації за певних умов може бути вилучено повністю або частково будь-
яке майно: речі, гроші, цінні папери і т. ін., що відрізняє конфіскацію від 
штрафу та інших майнових стягнень, які визначаються в грошовій формі. 

Законом України від 18.04.2013 р. «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України» введено поняття спеціальної конфіскації, якою визнається 
примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави 
грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських 
рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого 
майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, 
за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 
198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього 
Кодексу [1]. 

Спеціальна конфіскація уже давно передбачена Кримінальними 
кодексами більшості держав світу. Зокрема такий правовий інститут 
зустрічається у законодавстві Австрії, Білорусії, Іспанії, Швеції та ін. країн. 
Загалом, якщо проаналізувати місце спеціальної конфіскації в системі 
покарань та її правовий статус в зарубіжних країнах, можна виділити три 
самостійних групи:  

1. Першу групу становлять країни, де конкретно не визначено місце 
спеціальної конфіскації, насамперед тому, що там відсутній єдиний 
кодифікований акт, який регулював би даний інститут. Сюди, перш за все, 
варто віднести Велику Британію та США.  

2. Другу групу складає законодавство країн, де найбільш повно 
регламентовано питання застосування спеціальної конфіскації, а такий 
інститут власне віднесений до додаткових покарань. До таких країн належать 
Франція, Казахстан, Японія та ін.  

3. До третьої групи належать країни, де конфіскація віднесена до інших 
заходів кримінально-правового характеру. Однак це не зменшує її значення та 
визначає досить широкі можливості для її застосування. Такими країнами є 
Швейцарія, Молдова. Сюди також варто віднести законодавство України [2].  

На користь застосування заходів «спеціальної конфіскації» в 
кримінальному праві та визначення їх сутності свідчить міжнародне право. 
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Положення ст. 9 Конституції України ставлять за обов’язок держави 
дотримуватися ратифікованих нею міжнародних правових актів. Тим часом 
ряд міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, зокрема конвенції ООН 
«Про боротьбу з фінансуванням тероризму» (2000), «Проти транснаціональної 
організованої злочинності» (2000), Європейська конвенція «Про відмивання, 
виявлення, вилучення й конфіскацію доходів від злочинної діяльності» (1990), 
передбачають обов’язковість застосування державою-учасницею заходів 
спеціальної конфіскації до осіб, винних у скоєнні певних злочинів [3, 7]. 

Проте у науці кримінального права сформувались дві діаметрально 
протилежні позиції стосовно правової природи «спеціальної конфіскації»: 
одні вчені вважають, що спеціальна конфіскація має кримінально-правову 
природу, інші обстоюють її кримінально-процесуальну природу і пропонують 
вилучити її з КК України [4]. 

Прихильники теорії кримінально-правової природи «спеціальної 
конфіскації» вказують на те, що спеціальна конфіскація за своєю суттю є 
правообмеженням, що застосовується до особи, яка вчинила суспільно-
небезпечне діяння, має на меті не допустити повторне використання певних 
предметів в антисуспільних цілях, попередити новий злочин, впливати на 
свідомість особи для того, щоб переконати її в «невигідності» подальшого 
заняття злочинною діяльністю [5, c. 151]. 

Критикує прихильників кримінальної-правової природи спеціальної 
конфіскації В.М. Бурдін, який у своїх публікаціях зазначає, що вказівка у 
санкціях окремих статей Особливої частини КК України на застосування до 
особи «спеціальної конфіскації», котра за своєю суттю є заходом 
процесуального примусу, не означає, що це положення входить до змісту 
кримінально-правової норми. Положення про спеціальну конфіскацію не є 
якось новелою законодавства, оскільки йдеться не про що інше, а саме про 
порядок поводження з речовими доказами, про що вказується у ст. 69 КПК 
УРСР та ст. 81 КПК України [6, c. 48]. 

Отже, законодавчо не врегульовано яку природу мають заходи 
спеціальної конфіскації. Проте, на нашу думку, було б доречно відносити 
заходи спеціальної конфіскації до процесуально-правових, адже якщо 
звернутися до випадків застосування спеціальної конфіскації, то можна 
побачити, що конфіскуються ті гроші, цінності та інше майно, яке було 
одержано внаслідок вчинення злочину, було предметом злочину, 
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину 
тощо. Тобто є доказовою базою у процесі доказування і не завжди належить 
на праві власності особі, до якої застосовується спеціальна конфіскація. А 
якщо звернутись до судової практики, то також можна помітити, що 
спеціальна конфіскація може бути застосована лише після скоєння злочину, 
тобто після того, як вже була завдана шкода об’єкту кримінально-правової 
охорони; може бути застосована у разі звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання, тобто є незалежною від інших заходів 
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кримінально-правового впливу; в абсолютній більшості пов’язана з такою 
ознакою об’єктивної сторони складу злочину, як знаряддя та засоби, тобто 
зв’язок з об’єктом має непрямий, а опосередкований. А тому, ми вважаємо, що 
спеціальна конфіскація є кримінально-правовим заходом і має на меті 
виконання кримінально-процесуальних завдань.  
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Прагнення України стати рівноправним партнером у стосунках із 
європейськими державами та інтеграція у Європейське співтовариство 
порушує ряд питань, що пов’язані з міжнародною співпрацею та укладанням 
міжнародних договорів. Збільшується обсяг роботи з документами 
юридичного характеру, що переважно написані саме англійською мовою. Все 
частіше постають проблеми правильного оформлення або перекладу 
юридичного тексту з англійської мови на українську або навпаки, причому 
текст має особливу юридичну термінологію, низку сталих слів та 
словосполучень, властивих саме правовим текстам. Переклад тексту з 
дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з 
найголовніших проблем, що з’являються у процесі перекладу.  

Вагомим внеском у дослідженні проблем перекладу юридичних текстів 
та специфіки правової системи і термінології англомовних країн є роботи 
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таких зарубіжних вчених, як В. В. Алімов, С. М. Андріанов, А. Суперанська, 
В. Матезіус. Вітчизняні вчені (Є. Бортничук, С. В. Власенко, Е. Дерді) також 
займалися проблемами та перспективами наближення правової системи 
України до права ЄС, проблемою перекладу важливих правових норм та 
законів у системі міжнародних відносин. 

Відповідно до енциклопедичного юридичного словника юридичний 
термін трактується в такий спосіб: «словесні позначення державно-правових 
понять, за допомогою яких виражається і закріплюється зміст нормативно-
правових розпоряджень держави». Переклад юридичних текстів вимагає не 
лише особливо обережного ставлення до передачі змісту документа, а й 
ретельного добору українських відповідників юридичних термінів. Помилки у 
перекладі, внаслідок яких змінюється значення, визначень та положень 
документа, роблять цей документ юридично невідповідним оригіналу [3, 68]. 

Виділяють такі особливості юридичної термінології, що призводять до 
труднощів у процесі перекладу текстів юридичної сфери: 
• в англомовних юридичних текстах часто вживаються слова 

давньоанглійського походження, які вийшли із загального вжитку 
(whereby, heretofore, whereof, herein, therein) [4, 110]; 

• із розвитком нових галузей права, відкриттям нових явищ, з’являються 
труднощі визначення загальнонаукової і вузькоспеціалізованої 
термінології, тобто термінів, які вживаються в кількох галузях (account, 
notice) [4,76]; 

• основу юридичних термінів складають терміни-словосполучення, у яких 
одна частина – юридичний термін, а інша належить до слів 
загальновживаної лексики [3, 54]; 

• зазвичай юридичний термін є багатозначним; 
• інколи в текстах зустрічаються слова і словосполучення, які відносяться до 

різних функціональних систем, тобто різних галузей.  
Юридичні документи повинні перекладати тільки професійні 

перекладачі, що спеціалізуються на такому перекладі, мають відповідну 
юридичну освіту і значний досвід роботи у даній сфері. Адже юридичний 
текст – це форма вираження норм права. При перекладі юридичної літератури 
важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, тому мова перекладу 
має бути зрозумілою, чіткою та достовірною [1, 95]. 

Отже, робота над перекладом юридичного тексту має багато 
особливостей, пов’язаних із вживанням термінів-словосполучень, які 
представлені синонімічними рядами, своєрідністю юридичної термінології та 
законодавчою системою тієї чи іншої країни. Вивчення особливостей 
англійської юридичної термінології дає можливість точно і грамотно скласти 
або перекласти юридичний текст з англійської мови на українську. Точний і 
правильний переклад текстів юридичної сфери, як одна з умов успішної 
співпраці та укладання договорів з іноземними державами неможливий без 
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використання спеціальних знань у відповідній галузі права, без знання 
специфіки конкретного виду правовідносин. 
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Незважаючи на значну кількість якісних соціальних, економічних та 

інших змін впродовж останнього десятиріччя, на шляху до інтеграції 
економічної системи України у світовий економічний простір залишається 
значна кількість перешкод і бар’єрів. Визначення останніх, а також шляхів їх 
подолання виступає ключем до розуміння напряму реформування 
економічної системи України та її сталого економічного розвитку, а відтак 
виступає пріоритетним напрямом досліджень. У зв’язку з цим актуальним є 
визначення проблем розвитку економічної системи. Метою даної роботи є 
комплексне дослідження проблем, перешкод і бар’єрів економічної системи, 
які гальмують її розвиток. 

Економічна система охоплює усі сфери життєдіяльності людей, поєднує 
усі фактори ви рибництва та забезпечує створення матеріальних духовних благ 
у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживанні товарів і послуг. 
Станом на 29.10.2015 економічна система України накопичила значну кількість 
як прямих, так і опосередкованих бар’єрів розвитку інтеграційних процесів, 
про що свідчить національна статистична інформація. Так, у товарній 
структурі експорту станом на січень-серпень 2015 р. найбільшу частку 
займають недорогоцінні метали та вроби з них – 27%, продукти рослинного 
походження – 19% і мінеральні продукти – 8,6 % [1]. Фактично, оскільки 
більше половини українського експорту складає сировина, напівфабрикати та 
невисоко технологічні товари, це свідчить про не різноманітність українського 
експорту та його сировинну спрямованість. Повномасштабна інтеграція 
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України з такою спеціалізацією експорту в сучасну світогосподарську систему 
не є ані прийнятною, ані оптимальною через те, що:  
• мінеральна сировина, на відміну від технологій чи знань, вичерпується і не 

відновлюється;  
• низький рівень переробки зазвичай означає низькі прибутки;  
• у конкурентному світі сировину завжди можна замінити аналогічною 

сировиною з іншої країни, що робить попит на неї високо еластичним і 
зумовлює значні коливання ціни [2]. 

Про значні проблеми та невідповідності світовим нормам у фінансовій 
та економічній сферах свідчить й індекс економічної свободи, який враховує 
параметри свободи бізнесу, торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, 
монетарної та фіскальної свободи, гарантії прав власності, розмір 
бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції, показник якого в 
Україні у 2015 році становить 46.9, що на 2.4 нижче, ніж у минулому році. 
Україна посідає останнє місце з 43 країн у регіоні Європи, і її загальний бал 
нижчий, ніж у середньому в світі [3]. 

Значні проблеми на шляху до сталого економічного розвитку створює 
фінансовий сектор. Враховуючи катастрофічне падіння курсу гривні, яке 
відбувалося у 2014 та до середини 2015року (від 10 грн./дол. до 24 грн./дол. з 
нестабільним підвищенням та зниженням у цей період) [4], незахищеність 
фінансової системи від кризових явищ, низьку капіталізацію галузі, 
недостатність довгострокових фінансових ресурсів, наявність значного 
відсотку у структурі портфелю фінансових установ проблемних активів, 
відсутність ефективного фондового ринку та його інституційних й правових 
передумов, недосконалість захисту прав інвесторів, вкладників і кредиторів, 
фінансовий сектор переживає глибоку депресію. Про це свідчить практична 
відсутність фондового ринку, низький рівень його розвитку та його 
невиразність, а також суттєве скорочення обсягів надання усіх видів 
фінансових послуг (особливо надання кредитування як усім типам бізнесу, так 
і населенню). До кола проблем, які необхідно вирішити в рамках підвищення 
загальних стандартів життя в Україні, треба віднести питання, що стосуються 
розвитку підприємництва, інноваційної та науково-технічної сфер, управління 
державною власністю та приватизації, соціальної підтримки, медичного 
обслуговування та системи освіти. Зазначені проблеми в комплексі 
зумовлюють катастрофічну соціальну ситуацію в Україні, яка прямо впливає 
на економічний розвиток усієї економічної системи. 

Розвиток підприємництва в Україні суттєво гальмують незадовільні 
умови ведення бізнесу. Про це, як уже зазначалося, свідчать міжнародні 
рейтинги та статистика. Окрім цього, сучасні умови ведення бізнесу також 
гальмують й інвестиційну діяльність в Україні. Через відсутність механізмів 
захисту прав інвесторів, ефективної податкової та регуляторної політики, 
державно-приватного партнерства та загальну макроекономічну 
нестабільність. Для України більшість міжнародних фінансових ресурсів 

ІІ Черкаські правові читання. 11 грудня 2015 р. 
 

~ 77 ~ 

стала просто недосяжною, а міжнародні інвестори зайняли позицію 
очікування через високий ризик інвестування в Україну. Розвиток такої 
ситуації псує привабливість України для міжнародних капіталів і, як наслідок, 
гальмує загальний економічний розвиток і можливість проведення реформ. 
Іншою суттєвою перешкодою, яка стримує економічний розвиток і зростання 
в країні, є проблеми інноваційної та науково-технічної сфер. Суттєве 
скорочення кількості працюючих у галузях, матеріально-технічне скорочення, 
невідповідність попиту економіки національним розробкам, низький рівень 
сприйняття інновацій у підприємництві та неможливість з технічних проблем 
застосування світових розробок в економіці України призвели до того, що 
навіть за наявності значного наукового комплексу зазначені сфери 
переживають застій. 

Основними причинами такої ситуації стало: загальне скорочення 
фінансування; відсутність ефективного розподілу державної підтримки у 
секторах економіки, відсутність орієнтації на розробки прикладного значення 
та введення конкурсних торгів на виконання державних замовлень; 
неефективне управління; приватизація державної власності; відсутність 
передприватизаційної підготовки та прозорості у проведенні аукціонів на 
приватизацію. Унаслідок цього, сьогодні в Україні практично 100% усіх 
програм комплексного розвитку галузей відбувається в недостатньому обсязі, 
а корпоративне управління державним майном носить неефективний і 
непрозорий характер. 

Основу економічних проблем, бар’єрів і перешкод складають три групи 
питань, які потребують комплексного рішення. Зокрема, це проблеми сталого 
економічного розвитку, до яких належать проблеми, пов’язані зі стабілізацією 
державного бюджету, міжбюджетними відносинами та фінансовим сектором; 
проблеми в рамках підвищення загальних стандартів життя в Україні, які 
стосуються розвитку підприємництва, інноваційної та науково-технічної сфер, 
управління державною власністю та приватизації, соціальної підтримки, 
медичного обслуговування та системи освіти. Вирішення вищезазначених 
проблем економічної системи України сприятиме підвищенню загального 
рівня економіки відносно світового співтовариства, підвищенню 
конкурентоспроможності української продукції на світових ринках і надасть 
можливість Україні брати більш активну участь у світових економічних 
процесах і, відповідно, отримувати суттєві переваги від такої участі. 
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Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним зобов’язанням держави. 

Більшість держав володіють розгалуженою та багаторівневою системою 
гарантування і захисту прав та інтересів жертв злочину, в Україні до сьогодні 
немає спеціального закону про захист прав та законних інтересів потерпілих 
від злочину, а чинні нормативні положення зводяться переважно до 
процесуальних. 

Немає і сталих стандартів поведінки правоохоронних органів з ними, 
фактично не існує інституту державної компенсації завданої злочином шкоди, 
не було з боку держави дієвих спроб сприяти проведенню процедур 
примирення потерпілого і злочинця, які максимально забезпечили б жертві 
поновлення її становища і задоволення легітимних інтересів [1, с. 6-7]. 

Проблема захисту кримінально-процесуальними засобами прав та 
законних інтересів потерпілих від злочину, насамперед, відшкодування 
завданої їм кримінальним деліктом майнової шкоди досліджувалася такими 
науковцями як Н.С. Таганцев, Д.Г. Тальберг, Б.М. Овчинніков, І.Я. 
Фойницький. В радянський період української державності цими питаннями 
займалися Ю.Д. Адоян, В.Г. Власенко, В.Г. Даєв, А.Г. Мазалов, В.Я. Понарін. 
Розвитком теорії про захист прав потерпілих від злочину з допомогою 
кримінально-процесуальних засобів зробили такі українські вчені: Т.В. 
Варфоломеєва, І.В. Войтюк, О.П. Кучинська, М.М. Михеєнко, О.Р. 
Михайленко, Н. В. Сібільова, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило та ін. 

Британське й американське законодавство, судові прецеденти оперують 
єдиним терміном для позначення «особи, що потерпіла від вчинення злочину» 
– «victim» – який з англійської перекладається як «жертва» [2]. 

§ 200Е кодексу Пенсильванії дає таку дефініцію жертви: «Це особа, 
проти якої було вчинено злочин, окрім тої, яка ймовірно вчинила злочин» [3]. 

За статтею 55 Кримінального процесуального кодексу України – 
потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 
шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням 
завдано майнової шкоди.   
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Взагалі теорією та практикою сформовано підхід, що відновне 
судочинство включає в себе наступні ключові складові: медіація з жертвами 
правопорушень; проведення переговорів та конференцій; допомога жертвам 
правопорушень; реституція (тобто повернення сторін конфлікту у стан що 
передував конфлікту); допомога суспільства при вирішенні конфлікту. 

Повноцінний захист прав та інтересів жертв злочину можливий лише за 
допомогою функціонування комплексу юридичних механізмів і 
багаторівневості системи заходів, де один «страхує» іншого. 

Розширення механізмів відновного судочинства у Великобританії і 
США, де захист надають через судові органи, через державні фонди 
компенсації потерпілим завданої злочином шкоди, та через спеціалізовані 
громадські організації, діяльність яких підтримує держава, є гарантією 
досягнення мети – максимально повного та ефективного захисту прав жертв 
злочину, передбачених законодавством. 

Важливим кроком для розвитку інституту відновного судочинства в 
Україні є поява в Кримінальному процесуальному кодексі від 13 квітня 2012 
року такого поняття, як угода  про примирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинуваченим. 

Відповідно до статті 468 КПК України у кримінальному провадженнні 
можуть бути укладені такі види угод: 

1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 
обвинуваченим; 

2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 
визнання винуватості. 

У ч. 1 ст. 469 КПК вказується, що Угода про примирення може бути 
укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. 
Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися 
самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і 
представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами 
кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). 

Крім того, закріплення на законодавчому рівні чіткої і детальної 
процедури примирення між сторонами є виконанням Україною вимог 
Рамкового рішення Ради ЄС «Про місце жертв злочинів у кримінальному 
судочинстві» (2001/220/ ША від 15 березня 2001 р.), згідно з яким кожна 
країна-учасниця повинна намагатися сприяти медіації в кримінальних 
справах. 

Відповідно до п. 1 статті 4 даного рішення кожна країна учасниця 
повинна гарантувати, що жертви, зокрема, будуть мати доступ з моменту їх 
першого контакту з правоохоронними органами будь якими засобами, які вона 
вважатиме за необхідне, та, наскільки це можливо, мовами, які зрозумілі всім, 
до інформації, яка має відношення до захисту їх інтересів. Така інформація 
має, щонайменше, бути наступною: 
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(а) види служб або організацій, до яких вони можуть звернутися за 
підтримкою; 

(b) вид допомоги, яку вони можуть отримати; 
(с) куди та як вони можуть сповістити про злочин; 
(d) процедури, які слідують за таким сповіщенням, та їх роль у зв’язку з 

цими процедурами; 
(e) як та за яких умов вони можуть отримати захист; 
(f) в якій мірі та за яких умов вони матимуть доступ до: 
(i) юридичної консультації; або 
(ii) юридичної допомоги; або  
(iii) будь якої іншої консультації, якщо у випадках, передбачених 

пунктами (i) та (ii), вони мають право її отримати; 
 (g) вимоги, яким вони мають відповідати, щоб отримати право на 

компенсацію; 
(h) якщо вони є жителями іншої держави, будь-які спеціальні заходи, 

доступні для них, щоб захистити їхні інтереси. 
На жаль на даний час так і залишається відкритим та не закріпленим 

законодавчо питання щодо запровадження інституту медіації, як діяльності 
щодо сприяння сторонам конфлікту у його вирішенні та/або усуненні 
спричиненої конфліктом шкоди. 

Так відповідно до проекту Закону України “Про медіацію» 
реєстраційний номер 2425а від 26.06.2013 року: медіація (примирення) – 
процедура альтернативного, добровільного врегулювання спорів, вирішення 
конфліктів шляхом ведення переговорів між сторонами конфлікту (спору) за 
допомогою одного або декількох медіаторів (посередників) з метою 
досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулювання 
конфлікту (спору) або усунення спричиненої конфліктом (спором) шкоди.  

Федорчук Н.Б. та Нор В.Т. пропонують наступні шляхи для становлення 
інституту відновного судочинства в Україні: перше – внесення відповідних 
доповнень до законодавства з регулювання відповідних процедур; друге – 
важливо, щоб це були системні зміни, тому доповнення  законодавства 
повинно супроводжуватись інституційними змінами; третє – повинен бути 
належно підготовлений персонал, кадри, з якими мають проводитись 
відповідні тренінги та курси для підвищення їх кваліфікації; четверте – всі 
вказані заходи мають бути підкріплені фінансово. [4, с. 172] 

Таким чином, можна дійти загального висновку про те, що відновне 
судочинство в Україні, має всі перспективи для повноцінного розвитку але 
необхідно суттєво розширити умови його здійснення. Даному інституту має 
сенс надати позапроцесуальний характер, відповідним чином законодавчо 
врегулювавши та залучити до нього членів громади, створювати необхідні 
умови з боку держави. 
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Самойленко Є.А. 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНС’ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОЛУЧЕННЯ ДО НЕЇ 

УКРАЇНИ 
 

Українська академія банківської справи, м. Суми 

 
Інтенсифікація інтеграційних процесів у ЄС обумовила постановку 

завдання про розбудову пан’європейських транспортних ліній і відповідних 
транспортних зон. Рішенням Європейського Парламенту і Ради №1692/96/ЕС 
були прийняті Керівні принципи Спільноти щодо розвитку 
транс’європейської транспортної мережі (trans-European transport network, 
TEN-T). Документ має установчий характер і являється правовою основою для 
реалізації широкомасштабного плану з організації TEN-T до 2020 р. Мережа 
покликана: гарантувати стійку мобільність індивідуумів і товарів в межах 
внутрішніх кордонів ЄС; задовольнити запити користувачів щодо 
високоякісної інфраструктури на прийнятних економічних умовах; 
активізувати скоординовану експлуатацію всіх видів транспорту з 
урахуванням порівняльних переваг кожного типу сполучення; забезпечити 
оптимальне використання існуючих потужностей транспортної галузі; 
стимулювати інтермодальність (комбінування) різних видів перевезень; 
покрити всю територію держав-членів ЄС таким чином, щоб оптимізувати рух 
транспорту вцілому, полегшити доступ до моря, з островів на континент, з 
периферії в центральні регіони та сполучення між головними міськими 
агломераціями; гарантувати коректне з’єднання з транспортними мережами 
держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландії, 
Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії), а також країн Центральної та Східної 
Європи і Середземномор’я. Мінімально допустимі параметри TEN-T 
визначаються рівнем вимог, які пред’являються до певного типу сполучення. 

Транс’європейська мережа автомобільних доріг складається з автострад 
і інших існуючих, нових та пристосованих доріг з високоякісним покриттям, 
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що відповідають хоча б одній з нижче наведених умов: відіграють важливу 
роль для міжміського трафіку; дають змогу обійти основні міські центри по 
описаних у TEN-T маршрутах; забезпечують взаємозв’язок з іншими типами 
сполучень; з’єднують периферійні регіони з центральними районами ЄС. 

Залізничне полотно TEN-T включає високошвидкісні та звичайні лінії 
руху поїздів. Усі відгалуження залізнично-транспортного сегменту TEN-T 
повинні виконувати принаймні одну з наступних функцій: відігравати вагоме 
значення для пасажирських перевезень на далекі відстані; бути логістично 
зв’язаними з аеропортами, де це є доречним; надавати можливість доступу до 
залізничних мереж регіонального та місцевого значення; сприяти вантажним 
перевезенням по маршрутах, де рух товарних поїздів має пріоритет; 
відігравати важливу роль у комбінованих перевезеннях; бути логістично 
зв’язаними з морськими портами та внутрішніми водними шляхами. 

Компонентами транс’європейської мережі внутрішніх водних шляхів 
виступають міжнародні та національні ріки разом з притоками, озера та 
канали, які сполучають водні об’єкти між собою. При включенні 
внутрішньоконтинентальних водних коридорів до TEN-T надається перевага 
тим з них, що з’єднують між собою промислові райони, великі міські 
агломерації, а також відкривають вихід по акваторії до морських портів. 
Концепція вибудовування мережі пов’язаних між собою озерно-річкових 
систем ґрунтується на Європейській угоді про найважливіші внутрішні водні 
шляхи міжнародного значення 1996 р. і запровадженій нею класифікації таких 
шляхів на 7 класів залежно від максимально прийнятних габаритів суден, 
допустимого тоннажу плавзасобів та мінімальної висоти під мостами. До 
воднотранспортного сегменту TEN-T входять річкові порти, котрі: відкриті 
для комерційних перевезень; розташовані в межах річкових систем, 
віднесених до TEN-T; з’єднані з іншими транс’європейськими транспортними 
маршрутами; оснащені розвантажувально-перевантажувальними пунктами 
для передачі вантажу іншим видам транспорту (інтермодальними 
терміналами); мають річний обсяг вантажних перевезень не менше 500 000 т. 

Морські порти TEN-T поділяються на 3 категорії. Міжнародні морські 
порти (категорія А) – порти зі щорічним обсягом трафіку не менше 1 500 000 т 
вантажів або 200 000 пасажирів, за можливості логістично зв’язані із 
сухопутними елементами TEN-T. Морські порти Спільноти (категорія В) – 
порти, не включені до категорії А, зі щорічним обсягом трафіку не менше 
500 000 т вантажів або від 100 000 до 199 999 пасажирів, за можливості 
логістично зв’язані із сухопутними елементами TEN-T. Регіональні порти 
(категорія С) – порти, не включені до категорій А і В, розташовані на островах 
чи периферії і з’єднують дані райони між собою по морю та / або з 
центральними регіонами ЄС. 

Транс’європейську мережу наземних стаціонарних об’єктів повітряного 
транспорту складають аеропорти в межах території ЄС, відкриті для 
комерційних повітряних перевезень. У залежності від обсягу і типу трафіку 
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вони поділяються на міжнародні пункти вильоту (стикування), пункти вильоту 
Спільноти та регіональні пункти вильоту. 

Транспортна політика ЄС зорієнтована на поступову синхронізацію 
діяльності наземного, повітряного та водного транспорту для забезпечення 
стійкої інтермодальності вантажних та пасажирських перевезень. 

Переміщення в межах TEN-T супроводжуватиметься використанням 
електронно-інформаційних систем супутникового позиціювання та навігації 
на основі Європейського радіонавігаційного плану. Радіонавігаційні служби, 
формування яких ще триває, гарантуватимуть в зоні покриття можливість 
користувачам усіх видів транспорту визначити їх точне положення і швидкість 
руху. 

В цілях узгодження на загальноєвропейському та 
внутрішньодержавному рівнях дій зі втілення в життя перспективних 
вирішень TEN-T Європейська Комісія за погодження з державами-членами ЄС 
та після консультацій з Європейським Парламентом, як правило, закріплює за 
конкретним проектом спеціального координатора, котрий діє від імені Комісії. 
Європейський координатор: у співпраці із залученими до проекту державами-
членами ЄС здійснює його фінансову оцінку; складає для Європейського 
Парламенту, Комісії, зацікавлених держав щорічний звіт, в якому описується 
досягнутий прогрес у реалізації проекту, чинна нормативна база для 
здійснення необхідних робіт, існуючи труднощі та перешкоди; проводить 
консультації з державами-членами ЄС, місцевими органами влади, 
транспортними операторами, громадськістю з метою отримання об’єктивної 
інформації про попит на перевізні послуги, можливі джерела інвестування 
проекту. 

Держави-члени ЄС повинні надавати Єврокомісії резюмовані варіанти 
національних планів і програм розвитку TEN-T, особливо тих, що мають 
загальноєвропейський інтерес. З метою моніторингу виконання Керівних 
принципів Спільноти щодо розвитку TEN-T й обміну необхідною 
інформацією державами-членами між собою та з інституційними органами ЄС 
у структурі Європейської Комісії створено Комітет з TEN-T. Він складається 
з делегатів від країн-учасниць ЄС під головуванням представника Єврокомісії. 
Остання кожні два роки звітує перед Європейським Парламентом, Радою, 
Європейським економічним і соціальним комітетом, Комітетом регіонів про 
хід реалізації проектів довкола розбудови TEN-T, зберігаючи право висувати 
пропозиції про перегляд положень Керівних принципів. 

У 2011 р. Єврокомісія затвердила Дорожню карту єдиного 
європейського транспортного простору (“Білу книгу”), згідно з якою повна 
мультимодальність TEN-T буде налагоджена з 2030 р. Досягнення деяких 
цілей відстрочується до 2050 р. Біла книга, фактично доповнюючи положення 
Керівних принципів розвитку TEN-T Спільноти, спрямована на оптимізацію 
продуктивності інтермодальних логістичних ланцюгів мережі, у тому числі за 
рахунок підвищення загальної енергоефективності її роботи. 
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Фінансування розвитку TEN-T розподіляється між державами-членами, 
структурними фондами та Фондом згуртування ЄС. 

На сучасному етапі ЄС застосовує багатовекторний підхід до розбудови 
TEN-T, одночасно розгортаючи її сітку по 9 головних напрямках: 
Прибалтійсько-Адріатичному, Північне море – Прибалтика, 
Середземноморському, Східно-Середземноморському, Скандинавія – 
Середземномор’я, Рейн – Альпи, Атлантичному, Північне море – 
Середземномор’я, Рейн – Дунай [2, pp. 7-41]. Квінтесенцією політики є 
усунення властивих даним коридорам найбільш слабких місць за проектами, 
яким присвоєно диференційовані пріоритети фінансування. Станом на липень 
2015 р. Єврокомісією рекомендовано інвестування 276 проектів [1, p. 79]. 

Таким чином, TEN-T є мультимодальною транспортною системою, яка 
об’єднує транспортні мережі держав-членів ЄС, включає комплекс наземних, 
водних і повітряних магістралей та ліній із супутньою інфраструктурою, 
системою управління рухом і позиціюванням. 

ЄС не відкидає можливості просування проектів, які представлятимуть 
інтерес для третіх держав. Однак, робота над ними підпорядковуватиметься 
меті домогтися повної сумісності національних транспортних мереж останніх 
з TEN-T. При цьому остаточне рішення ЄС про співробітництво у кожному 
конкретному випадку буде прийматися індивідуально на підставі 
основоположних договорів Спільноти. 

З метою забезпечення скоординованого розвитку і прогресивної 
лібералізації перевезень між Україною та ЄС умови обопільного доступу на 
ринок перевезень для автомобільного, залізничного та внутрішнього водного 
транспорту будуть визначені можливими у майбутньому спеціальними 
договорами. До їх укладення не запроваджуватимуться такі умови доступу, які 
є більш обмежувальними у порівнянні із ситуацією, що склалася на дату, що 
передує даті набрання чинності Угодою про асоціацію від 27.06.2014. Дана 
Угода створює перспективи для просування на схід континенту технологічної 
карти TEN-T. Передумовою ефективної апробації TEN-T на території нашої 
держави стане підписання спеціальних транспортних договорів між Україною 
та ЄС. 
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УДК: 349.2 
Сачинська В.С. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ 
ПОЛОЖЕНЬ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС 

 
20 травня ц.р. народними депутатами України Гройсманом В.Б., 

Денісовою Л.Л., Папієв М.М. в порядку права законодавчої ініціативи 
внесено на розгляд Верховної Ради України проект Трудового кодексу 
України (доопрацьований, реєстр. № 1658). 

Зазначений проект Трудового кодексу України визначає основні засади 
і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і 
гарантій працівників, створення належних умов праці та забезпечення 
захисту інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки. 

Комплексний підхід до вирішення соціально-трудових питань, 
кодифікація і уніфікація законодавчих актів з питань праці та інкорпорація 
їх норм до проекту є характерною особливістю законопроекту. 

Загалом, місія нового Трудового кодексу полягає не у посиленні 
регулювання трудових відносин, а у полегшенні цього процесу та спрощенні 
процесів наймання і використання трудових ресурсів. 

Наприклад, проектом Трудового кодексу запропоновано норму щодо 
самостійного планування працівниками свого робочого часу за умови 
дотримання строків виконання робіт, також детально регламентується 
питання виконання працівником роботи вдома.  

Слід зазначити, що ця редакція проекту Трудового кодексу України 
містить ще ряд новацій, які матимуть позитивний вплив в питаннях 
регулювання трудових відносин. Зокрема: 
• збільшення тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів, що 

передбачено Європейською соціальною хартією (переглянутою); 
• визначається понятійний апарат трудового законодавства, що є вкрай 

життєво-важливим для такого Кодексу;  
• визначається порядок розірвання трудового договору з неповнолітнім 

працівником на вимогу його батьків або осіб, які їх замінюють, чи 
відповідних органів; 

• встановлюються додаткові гарантії для вагітних жінок, зокрема, за ними 
зберігається середній заробіток за час проходження медичного огляду, 
пов’язаного з вагітністю [1]. 

Така законодавча ініціатива продиктована необхідністю побудови 
відкритого суспільства та економіки, вступом України до СОТ та ЄС. 

Трудовий кодекс містить положення про недопущення дискримінації у 
сфері праці, що відповідає нормам Директиви Ради 2000/43/ЄС від 
29.06.2000 щодо імплементації принципу рівності між особами незалежно 
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від расової чи етнічної приналежності та Директиви Ради 2000/78/ЄС від 
27.11.2000. 

Новий Трудовий кодекс врегульовує сферу державного нагляду і 
контролю за дотриманням трудового законодавства. В свою чергу нагляд і 
контроль за дотриманням трудового законодавства не підміняє встановленої 
законодавством процедури розв’язання індивідуальних чи колективних 
трудових спорів. Він визначає завдання інспекції праці, повноваження 
інспекторів, їх права та службові обов’язки. Органи державного контролю 
будуть здійснювати облік підконтрольних їм об’єктів та збиратимуть 
інформацію про дотримання роботодавцями трудового законодавства [2]. 

Крім того, проект містить норми, які посилюють трудові гарантії 
працівників. Зміст цих норм полягає у тому, що у разі якщо норми актів 
законодавства припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків 
працівника і роботодавця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на 
користь і працівника, і роботодавця, рішення приймається на користь 
працівника. 

Необхідно зазначити, що цей перелік нововведень не є вичерпним і 
можна ще довго розповідати про всій його новації. 

Але все ж значне занепокоєння викликають окремі положення проекту 
Трудового кодексу та процес підготовки даного проекту. Виникають сумніви 
щодо “фундаменту», на якому будується проект трудового кодексу, і 
водночас постають питання, що проект може не відповідати вимогам 
міжнародних Конвенцій, ратифікованих Україною, а також взятим 
зобов’язанням в рамках угоди про Асоціацію з Європейським Союзом як з 
процесуальної, так і з матеріально-правової точки зору. Найбільше 
занепокоєння викликають наступні положення проекту Трудового кодексу: 
• проект кодексу надає широку та одноосібну владу роботодавцям щодо 

прийняття нормативних актів у сфері праці, що суперечитьчинному 
законодавству; 

• порушення недоторканності робочого місця; 
• надмірно широкі повноваження роботодавця щодо визначення змісту 

трудового договору; 
• роботодавцю надано право переводити працівників до іншого 

роботодавця; 
• значно розширює можливість укладання строкових трудових договорів 

тощо [4]. 
Тому дехто пропонує залишити чинний Кодекс законів про працю 

України. 
Необхідність прийняття Трудового кодексу України зумовлена 

докорінними змінами всієї системи суспільних відносин. Чинний Кодекс 
законів про працю України був прийнятий ще у 1971 році, і незважаючи на 
численні зміни, які внесені до нього, вже застарів та не відповідає сучасним 
економічним умовам. Тому і не виконується більшістю роботодавців. Тому 
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це не задовольняє в першу чергу працюючих та їх представників – 
профспілки, а також потенційних інвесторів (роботодавців), які цінують свій 
імідж соціально відповідального бізнесу [3]. 

Отже, новий Трудовий кодекс має бути оновлено з урахуванням змін у 
суспільному розвитку нашої держави, а також з урахуванням економічних 
реалій. 
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Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Реформування судової системи в Україні, потреба адаптації світового 

досвіду правових технологій до національного середовища потребують 
ретельного дослідження специфіки функціонування вітчизняних судової 
влади і судової системи в різні історичні періоди.  

У серії вітчизняних судових реформ особливе місце займає реформа 
1864 року, певною мірою несправедливо забута сьогодні. Разом із тим її суть 
зводилась не лише до докорінної зміни процесуального законодавства, а й 
кардинальної реорганізації судоустрою, що сприяло забезпеченню правових 
гарантій захисту прав особи, створенню нових судових інституцій, 
правовому регулюванню нових економічних відносин того часу тощо. У 
запропонованому дослідженні проаналізовано причини судової реформи 
1864 року та основні напрямки реформування.  

Для дореформеного суду були характерні множинність судових органів, 
складність процесуальних вимог, неможливість часом визначити коло справ, 
що мали підлягати розгляду тим чи іншим судом. Справи нескінченно 
переходили з одного суду в інший, найчастіше повертаючись у першу 
інстанцію, а потім знову починали довгий шлях нагору, на що нерідко ішли 
десятиліття. 
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У дореформеному суді панувала інквізиційна (розшукова) форма 
судочинства. Процес проходив у глибокій таємниці. Суд вирішував справи 
не на основі живого, безпосереднього сприйняття доказів, особистого 
ознайомлення з усіма матеріалами справи, безпосереднього усного допиту 
обвинувачуваного, підсудного, свідків, а спираючись на письмові матеріали, 
отримані під час слідства. 

Ще однією проблемою тогочасного суду було надмірне хабарництво. 
Досить часто преса того часу гнівно висловилась, щодо судової системи, 
критикуючи її, як корупційну і безконтрольну. 

Аналізуючи все сказане, можна виділити такі основні проблеми 
дореформеної судової системи: розгляд справ поліцією; затягування судових 
процесів; відсутність інформації про роботу суду; низький рівень 
відповідальності суду перед суспільством; високий рівень недовіри 
населення до суду. 

Самі ж судді виділяли такі проблеми дореформеного суду: 
завантаженість судів; недостатнє матеріально-технічне забезпечення; 
відсутність належної правової обізнаності громадян та юристів; хаотична 
зміна законодавства; втручання влади у роботу суду; недостатня кількість 
інформації про справу, яку веде суддя; непрестижність суддівської роботи. 

Активізації проведення судової реформи сприяло скасування кріпосного 
права 1861 року, що потребувало створення судових органів, які б сприяли 
регулюванню нових соціально-економічних відносин. У дослідженні М. 
Коротких підтримано тезу радянської історіографії про реформу як засіб 
запобігання «революції знизу» [1, с. 177–178]. Р. С. Уортман, аналізуючи 
переписку імператора і високопоставлених чиновників, наголошував на 
тому, що загрозу стабільності викликало, перш за все, незадоволення 
дворянства, саме доповідь про настрої дворянства, представлена у вересні 
1861 року Міністром внутрішніх справ П. Валуєвим, переконала імператора 
Олександра ІІ погодитися з ліберальними ідеями та західними принципами 
правосуддя, що були втілені в ході реформи 1864 року [2, с. 21]. Протягом 
травня – липня 1864 року законопроекти затверджено Державною радою, а 
20 листопада – імператором. 

Вказуючи на причини судової реформи, Р. С. Уортман наголошував, що 
визначальним фактором, що сприяв її проведенню, була поява в адміністрації 
людей, які могли підготувати і провести реформу – чиновників-юристів, 
чиновників-управлінців, що прагнули надати своїй діяльності риси професії. 
Виходячи з цього реформа – не початок, а кульмінація змін у середовищі 
самих чиновників, які стають суб’єктами управлінського процесу, що брали 
участь у реформуванні й визначали його характер [2, с. 10]. 

Ініціаторами реформування стали юристи-професіонали, кількість яких 
зростала з року в рік. Вони відрізнялися від своїх попередників високим 
освітнім рівнем, типом кар’єри, належністю до дворян середнього рівня, які 
почали культивувати у своєму середовищі служіння праву як вище моральне 
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покликання. Молоді юристи виявляли небачену раніше прихильність до 
закону, що базувалась на філософії права, знаннях юриспруденції, правовій 
практиці та принесли в російську юстицію ідеї професійної честі. Про це 
свідчать наявні проекти, що пропонувалися чиновниками різного рівня [3, с. 
10]. 

Нормативними документами судової реформи стали судові статути, що 
складались із чотирьох книг: 1) Статут цивільного судочинства; 2) Статут 
кримінального судочинства; 3) Установлення судових установ; 4) Статут про 
покарання, які накладають мирові судді. В цих положеннях уперше 
фіксувалися такі нові інститути і принципи: відділення суду від адміністрації 
та поліції; виборний мировий суд; присяжні засідателі в окружному суді; 
запровадження адвокатури; принцип змагальності; гласність кримінального 
і цивільного судочинства; відповідальність всіх і кожного перед судом. 

Судова реформа 1864 року виявилася найбільш успішною з погляду 
ефективності проведених змін та сприяла процесу перебудови суспільно-
політичного та соціально-економічного життя країни. Чи не найбільшим її 
досягненням стало те, що вона породила новий тип шанованого й 
скрупульозного судді-дворянина, який суворо додержувався безсторонності 
й справедливості у своїх рішеннях. Впродовж 1860-1870 р. р. було проведено 
низку інших реформ: військову, фінансову, міську. Разом з тим особливістю 
судової реформи було те, що вона здійснювалася повільно, в деяких регіонах 
лише частково, з суттєвими змінами контрреформенного характеру.  

 
Список літератури: 

1. Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа в России / М. Г. Коротких. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 183 с. 

2. Уортман Р. С. Властители и судьи: развитие правового создания в имперской России 
/ Р. С. Уортман. – М. : Новое лит. обозрение, 2004. – 520 с. 

3. Обрусна С.Ю. Правовий статус мирових суддів за судовою реформою 1864 року / 
С.Ю. Обрусна // Право і суспільство – 2011. – № 6. – С. 34–44.  

 
 
УДК 355.01 

Славко А.С. 
ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ 

ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Українська академія банківської справи, м. Суми 

 
Доволі часто, характеризуючи поточну ситуацію в нашій державі, члени 

експертного середовища використовують поняття «гібридна віна», яке 
позначає сукупність заходів, спрямованих на дестабілізацію певної спільноти 
(територіальної громади, населення певного регіону чи держави) у 
економічній, політичній, інформаційній тощо сферах. З огляду на нагальну 
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потребу напрацювання способів і методів боротьби з цим явищем, вивчення 
його сутності, ознак та складових набуває особливої актуальності. 

Ще наприкінці минулого століття було сформульовано теорію 
четвертого покоління збройних протистоянь, яка передбачала не ведення 
прямих і активних бойових дій, а широкий комплекс заходів, спрямованих на 
виснаження противника [1]. «Війни майбутнього будуть схожі не на великі 
механізовані операції, на зразок «Бурі в пустелі», а, скоріше, на партизанський 
спротив у Чечні» [2, c. 4]. Саме ж поняття «гібридна війна» почало входити до 
лексикону політиків, військовослужбовців та фахівців з безпеки після терактів 
11 вересня 2001 року в США. Атака на Міжнародний торговий центр у Нью-
Йорку повністю змінила парадигму мислення силових структур західного 
світу: тепер на перше місце у стратегіях національної безпеки виходить не 
захист у прямих збройних протистояннях, а усестороння діяльність щодо 
виявлення і попередження загроз у кожній зі сфер життєдіяльності суспільства 
[3]. 

Традиційно гібридній війні приписують такі характеристики: 
1. Всенаправленість – «полем бою» стають не лише такі типові 

площини як земля, повітря, води тощо, а і політика, економіка та культура; 
2. Синхронність – заходи у всіх сферах впливу вживаються 

одночасно для досягнення максимального ефекту [4, c. 190]; 
3. Асиметричність – дії, до яких вдається агресор, перебувають 

«нижче бар’єру» традиційної війни, тому на них не можна дати адекватної 
відповіді традиційними міліарними способами [5, c. 23]. 

Наразі ні нормативні документи України, ні міжнародні акти не містять 
легального визначення поняття «гібридна війна» – можна лише зустріти 
невичерпний перелік складових цього явища. 

Так, в Резолюції Європейського парламенту «Ситуація в Україні» 
вказано на такі елементи гібридної війни: 
• Інформаційна війна ( втому числі з застосуванням інструментів 

кібервійни); 
• Використання регулярних та нерегулярний військ; 
• Пропаганда; 
• Економічний тиск; 
• Енергетичний шантаж; 
• Дипломатична та політична дестабілізація [6]. 

Автори заключної доповіді Мюнхенської конференції з безпеки 2015 
виділили подібний список елементів гібридної війни: 
• Використання регулярних військових сил; 
• Використання міліарних сил спеціального реагування; 
• Використання нерегулярних озброєних формувань; 
• Підтримка місцевих заворушень; 
• Економічна війна; 
• Кібератаки; 
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• Інформаційна війна і пропаганда; 
• Дипломатичний і політичний тиск [7]. 

Загалом погоджуючись з наведеним переліком, зазначимо, що всі 
перелічені елементи можна віднести до одного із чотирьох секторів: 
міліарного (військового), економічного, політичного, інформаційного 
(ідеологічного). Охарактеризуємо кожен із таких секторів. 

Військовий: Характеризується використанням міліарних сил, як 
регулярних, так і не регулярних, а також підтримкою місцевих заворушень; 
направленням військовослужбовців контрактної і строкової служби для 
ведення бойових дій на території іншої держави; формуванням і вишколом 
підрозділів, які складаються із власних громадян держави-агресора та 
іноземців з метою ведення таких бойових дій. Ця діяльність також включає 
фінансування міліарних та парамілітарних формувань та їх екіпірування 
зброєю та боєприпасами. 

Економічний: Полягає у економічному тиску на державу-противника, в 
тому числі через розірвання торгових зв’язків, заборону ввезення чи вивезення 
товарів, невиконання чи затягування виконання господарських міждержавних 
договорів та домовленостей, відмова від співпраці з державою-противником. 
Держава-агресор також може здійснювати демпінгові поставки певного роду 
товарів для пригнічення попиту на товари держави-противника, 
послуговуватись промисловим шпіонажем та здійснювати диверсії на 
підприємствах держави-противника. Економічна війна може проявитись 
також і в навмисному «розхитуванні» курсу національної валюти іншої 
держави через валютні спекуляції, провокуванні росту цін на товари та 
послуги шляхом створення спекулятивного попиту тощо. На державу 
противника (за наявності відповідних ресурсів) здійснюється також 
енергетичний тиск – відмова у продажі енергоносіїв, необґрунтоване 
завищення цін на них, перешкоджання постачанню енергоносіїв з інших 
джерел. 

Політичний: Дипломатичний тиск, як безпосередній (через міністрів 
закордонних справ та посольства), так і міжнародний (через майданчики 
міжнародних організацій та інституцій – ОБСЄ, ООН, ПАРЕ тощо); 
дискредитація посадових осіб та окремих державних органів держави-
противника, створення для них негативного іміджу як всередині держави, так 
і за її межами; вплив на держав-сателітів держави-агресора для того, щоб вони 
підтримали поточну політику агресора. Можливою також є підривна 
діяльність у силових структурах держави-противника, вплив на кадрову 
політику у таких структурах та вербування їх службовців. 

Інформаційний: Створення негативного інформаційного фону для іншої 
держави як на міжнародній арені, так і всередині держави-противника як через 
використання недобросовісних та упереджених ЗМІ, так і за допомогою 
соціальних мереж та інформаційних ресурсів. Також можливе маніпулювання 
суспільною думкою з метою нівелювання довіри до певних владних інститутів 
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(військового командування, органів державної безпеки, міліції та 
прокуратури), та посадових осіб найвищих рангів. Можливе формування 
панічних настроїв серед населення. Інформаційний сегмент також зазвичай 
включає кібератаки на офіційні сайти органів державної влади держави-
противника з метою викривлення інформаційних повідомлень на них. Доволі 
часто державною агресором організовуються хакерські атаки на бази даних 
інших держав, як з метою вилучення з них інформації з обмеженим доступом, 
так і з метою її знищення. 

Як ми бачимо, гібридна війна є комплексним явищем, яке загрожує 
безпеці суспільства у всіх сферах (політичній, економічній, інформаційній, 
міліарній). Ефективних засобів боротьби з нею ще не сформовано, що 
відкриває подальші перспективи для наукового дослідження. 
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Супрун О. В. 
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Українська академія банківської справи, м. Суми 

 

Адміністративний процес – це вид юридичного процесу, який 
регламентує порядок і умови визнання та забезпечення реалізації прав, 
обов’язків, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, їх 
захисту, розгляду і вирішення конкретних справ у публічній сфері органами 
владних повноважень, їх посадовими особами та адміністративними судами 
відповідно до чинного законодавства [1, c. 106].   
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Принципи адміністративного процесу є керівними засадами, які 
забезпечують захист прав і законних інтересів особи у відносинах з органами 
публічної адміністрації, сприяють обмеженню свавілля та корупції з боку 
державних службовців. Але попри вагому значимість принципів 
адміністративного процесу сьогодні і досі в національному законодавстві їх 
перелік відсутній. Закріплення зазначених принципів у національному 
законодавстві має важливе значення для ефективного правового регулювання 
процесу розгляду і вирішення конкретних справ органами публічної влади та 
їх посадовими особами, а особливо в умовах втрати довіри населення до 
діяльності публічної адміністрації.  

Щодо визначення переліку принципів адміністративного процесу в 
правовій науці існують різні позиції. Наприклад, М. А Лапіна зазначає, що 
адміністративний процес заснований на принципах законності, об’єктивності 
(матеріальної істини), рівності людини і громадянина перед законом і органом, 
що вирішує справу, гласності адміністративного процесу, відповідальності за 
порушення правил процесу і за прийнятий акт (рішення) [2, с. 104]. 
В. Б. Авер’янов зазначає, що основними принципами адміністративного 
процесу є принципи законності; правової рівності; охорони інтересів держави 
та особи; публічності (офіційності); об’єктивної істини; гласності; 
обов’язковості державної мови і забезпечення права користування рідною 
мовою; швидкості й економічності; самостійності в ухваленні рішень; 
дотримання правових презумпцій адміністративного процесу [3, с.238]. 

У зарубіжних країнах принципи адміністративного процесу закріплені в 
спеціальному законодавстві. Наприклад, в Польщі в розділі 2 
Адміністративно-процесуального кодексу закріплені такі принципи 
адміністративного процесу: верховенство закону, принцип балансу інтересів 
держави та особи, принцип об’єктивної істини, принцип підвищення довіри 
сторін до державної влади, принцип доступу до інформації, принцип активної 
участі сторін у розгляді, принцип переконання сторін, принцип швидкої і 
простої процедури, принцип мирного врегулювання спорів, принцип 
письмової форми, принцип двох інстанцій справи, принцип довготривалості 
рішення [4].  

Аналіз правової доктрини, зарубіжного досвіду та чинного законодавства 
України дозволяє визначити і закріпити на законодавчому рівні такі принципи 
адміністративного процесу: 

1) Принцип гласності – громадяни мають право отримати 
інформацію про хід процесу і прийняті рішення. Виняток становить 
інформація, віднесена до державної таємниці, а також відомості про інтимні 
сторони життя учасників процесу.   

2) Принцип процесуальної рівності означає, по-перше, рівність 
сторін незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, 
майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, 
переконань, приналежності до суспільних об’єднань, інших обставин перед 
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законом; по-друге, наділення кожної сторони певним обсягом 
взаємообумовлених прав, обов’язків і відповідальності.  

3) Принцип оперативності та економічності – адміністративний 
процес здійснюється в строки, визначені законодавством України, і таким 
чином щоб звести до мінімуму витрати щодо вирішення справи. Наприклад, у 
ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що звернення 
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але 
не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.  

4) Принцип державної мови адміністративного процесу передбачає 
вирішення конкретних справ у публічній сфері органами владних 
повноважень, їх посадовими особами та адміністративними судами з 
використанням державної мови. Відповідно до ст. 10 Конституції України 
державною мовою в Україні є українська мова. 

5) Принцип об’єктивної істини означає, що органи управління 
повинні вжити всіх необхідних заходів для з’ясування точних фактів справи. 
Наприклад, відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор за 
відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення 
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов’язаний перевірити 
ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної 
реєстрації юридичної особи. Отже, державний реєстратор повинен встановити 
відповідність документів до законодавства, що засвідчує про існування 
принципу об’єктивної істини. 

6) Принцип підвищення довіри сторін до державної влади вимагає, 
щоб державний орган при проведенні розгляду конкретної індивідуальної 
справи відповідно до матеріального і процесуального права діяв таким чином 
щоб підвищити довіру громадян. 

7) Принцип відповідальності означає контроль одного державного 
органу над іншим і у разі виявлення неправомірних дій та рішень державних 
органів під час перевірки – притягнення до відповідальності.  

Д. Галлиган, В. Полянский, Ю. Старилов пропонують до принципів 
адміністративного процесу віднести принцип звітності. Під принципом 
звітності розуміється те, що будь-яка адміністративна влада повинна, 
відповідно до визначених критеріїв, пояснювати і виправдовувати свої дії 
перед однією або декількома іншими інстанціями - адміністративними, 
законодавчими або судовими [5, с. 100]. Ми вважаємо, що доречно закріпити 
саме принцип відповідальності, адже зміст його полягає не лише у звітності 
одного органу державної влади перед іншим під час вирішення індивідуально 
конкретних справ, а і притягнення цього органу до відповідальності у разі 
виявлення неправомірних дій та рішень державних органів під час перевірки. 

Отже, задля підвищення довіри у населення до органів публічної 
адміністрації, забезпечення захисту прав та інтересів людей у відносинах 
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державно-владного характеру, зменшення проявів корупції в Україні 
необхідно прийняти нормативно-правовий акт, який би визначав детальний 
перелік принципів адміністративного процесу, зокрема принципів гласності, 
процесуальної рівності, оперативності та економічності, державної мови, 
об’єктивної істини, підвищення довіри сторін до державної влади, 
відповідальності. 
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На сьогодні однією з найбільш актуальних та широко обговорюваних у 
суспільстві тем є закон про заборону комуністичних символів та засудження 
комуністичного режиму як такого – 9 квітня 2015 року парламент ухвалив 
Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». Коротко його називають законом про декомунізацію. Проект 
закону був внесений 6 квітня, й він був прийнятий за скороченою процедурою 
без можливості подати правки до проекту. 

Ми погоджуємося, що, з огляду на поточну ситуацію в країні, 
засудження комуністичного режиму за масові порушення прав людини, що 
мали місце в радянський період, та декомунізація є необхідними для нашої 
держави. Проте встановлення меж використання комуністичної символіки, 
розмір санкції за таке використання тощо є питаннями, що допускають 
можливість широкої суспільної дискусії, до якої ми і прагнемо долучитись. 
Законодавець визначив, що основною метою Закону про декомунізацію є 
недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, будь-яких 
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дискримінацій за національною, соціальною, класовою, етнічною, расовою 
або іншими ознаками у майбутньому, відновлення історичної та соціальної 
справедливості, усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальній 
цілісності та національній безпеці України [2]. 

У вітчизняному КК визначається, що виготовлення, поширення, а також 
публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної 
продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 
автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, 
– карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Частина друга цієї ж 
статті передбачає кваліфіковані склади злочину: ті самі дії, вчинені особою, 
яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, 
або з використанням засобів масової інформації, – караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої [1]. 

Проаналізувавши закон про декомунізацію, норми КК України та досвід 
іноземних держав у цій сфері, ми дійшли висновків про наявність у 
вітчизняному законодавстві як позитивних, так і негативних моментів.  

Так, наприклад, варто зазначити, що заперечення злочинів нацизму 
вбачається автору більш цілісним та структурованим злочином, оскільки 
наявність таких злочинів було доведено у судовому порядку – під час 
Нюрнберзького трибуналу, що був створений державами-переможницями 
Другої світової війни і результати якого визнані більшістю цивілізованих 
націй [4]. Зі злочинами, вчиненими комуністичним режимом, значно 
складніше, оскільки в судовому порядку їх наявність чи відсутність у нашій 
державі встановлена не була. У новітній історії були спроби визначити такі 
злочини часів СРСР, однак більшою мірою вони не увінчались успіхом. З 
огляду на те, що виправдання злочинів комунізму становить кримінально-
каране діяння, законодавцю варто було б дати чіткий перелік таких злочинів у 
спеціальному законі чи у додатку до нього. 

Як позитивний аспект закону про декомунізацію автор розцінює 
відкриття державних архівів, що містять інформацію про злочини, скоєні 
комуністичним режимом. Крім іншого, це дасть можливість відкрити правду 
про несправедливо засуджених та репресованих в радянські часи. Але 
необхідно визнати, що відкриття державних архівів навряд чи буде сприяти 
захисту права на приватне життя.  

До позитивних моментів ми також відносимо зміну та вилучення 
радянських найменувань з географічних назв, створення реєстру пам’ятників, 
що охороняються державою, а також демонтування пам’ятників, присвячених 
СРСР чи особам, завдяки яким здійснювалися політика за радянських часів. 
Це дасть можливість уникнути вандалізму та масового знищення пам’яток 
історії. 
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Суперечливою також видається нам сама заборона символів. 
Пропаганда, без сумніву, використовує певні символи, котрі доносять до 
людини зміст ідеології та саме прагнення пропаганди. Але самі по собі 
символи не означають автоматичної пропаганди ідеології. Багато з тих, що 
використовуються, мають не усталене в суспільстві та достатньо широке 
застосування. Найчастіше їх сприйняття виходить за рамки визначення їх як 
символів СРСР.  

На нашу думку, використання різноманітних символів комуністичного 
ладу необхідно заборонити лише якщо вони використовуються з прив’язкою 
до певної мети в вигляді пропаганди. Самі по собі та автоматично вони не 
несуть певної загрози для суспільства. Саме по такому принципу розвивається 
законодавство європейських країн після того, як загальна заборона 
використання символіки була визнана неконституційною в низці країн. Так, 
станом на 2015 рік публічне використання комуністичної та пов’язаної з нею 
радянської символіки заборонено не менш ніж у 9 країнах Європи та Азії. 

Наприклад, в Латвії з 1991 року було заборонено використовувати 
радянську і нацистську символіку на публічних заходах, але дана заборона не 
поширюється на розважальні, святкові, пам’ятні та спортивні заходи. Також, 
у Литві з 2008 року заборонено використання радянської і нацистської 
символіки, гімнів, форми і зображень лідерів націонал-соціалістів Німеччини 
і КПРС СРСР на громадських зборах. 

Також, потрібно зазначити, що по своїй суті, заборона використання 
комуністичних символів є безумовним втручанням в свободу вираження 
поглядів, свободу асоціацій (через обмеження створення політичних партій 
громадських об’єднань та інших організацій), свободу мирних зібрань (через 
заборону її використання під час зібрань) та виборчі права (через обмеження 
брати участь в виборах для партій та їхніх кандидатів). Таке втручання в ці 
права та свободи можна визнати допустимим відповідно до Конституції та 
міжнародного права у випадку, коли воно здійснено відповідно до закону, 
переслідує легітимну мету та є необхідним у демократичному суспільстві. 
Обмеження прав людини може здійснюватися виключно з метою захисту прав 
і свобод інших, захисту громадського порядку, територіальної цілісності чи 
державного суверенітету. Очевидно, що закон про декомунізацію спрямовано 
в основному для захисту цих цінностей та дані обмеження створюються для 
запобігання злочинів [3]. 

Тим не менш, необхідно уточними, що пропаганда може здійснюватися 
за допомогою певної символіки, але це може бути лише одним з елементів 
складу правопорушення. З огляду на це, заборона самостійного використання 
певних символів може йти виключно у зв’язці з пропагандою заборонених 
ідеологій, що виступають проти прав людини та демократії. 

Ще одним спірним пунктом є те, що заборони на використання 
символіки не поширюється тільки на експозиції музеїв та тематичні виставки 
– майже в усіх країнах, де прийнята заборона використовувати символи чи 
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ідеологію, така заборона не поширюється на мистецтво та наукові 
дослідження. 

Ми вважаємо, що закон містить обмеження для наукових досліджень, 
оскільки вони повинні «не заперечувати злочинний характер комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років». Можна заперечувати певні факти, але 
не зрозуміло як визначити заперечення «злочинного характеру», що 
стосується виключно оціночних суджень. Очевидно, що таке формулювання 
потенційно обмежує наукові дослідження, оскільки під це обмеження може 
потрапити будь-яке дослідження щодо часів СРСР. Така заборона на 
використання символів у мистецтві та науці не відповідає європейським 
стандартам, де немає жодних обмежень щодо використання символів в 
наукових та мистецьких цілях. Наприклад, в Польщі за зберігання, 
розповсюдження і продаж речей або записів, на яких присутня комуністична 
символіка, передбачена кримінальна відповідальність, проте дозволено їх 
використання в художніх, освітніх цілях і їх колекціонування. Фактично, 
можна стверджувати, під загрозою кримінального переслідування опиняться 
творці, мистецтвознавці чи науковці.  

Одним в вагомих недоліків даного закону є непомірно великий розмір 
санкції, який не відповідає практиці інших країн, де за подібні дії передбачено 
штраф. Наприклад, в Польщі штраф або позбавлення волі до 2 років, а 
Німеччині за подібні дії особа може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності і засуджено до позбавлення волі строком до трьох років або 
штрафу. 

Підсумовуючи вищевикладене, ми пропонуємо: 
1. Визначити, що кримінальну відповідальність тягне за собою не 

просте володіння комуністичною символікою, а лише таке володіння, яке 
пов’язане з пропагандою чи таке, що здійснюється з метою пропаганди 
комуністичної ідеології; 

2. Визначити чіткий перелік цих символів та їх елементів (бажано із 
зображеннями таких символів); 

3. Призначити за цей злочин більш м’яке покарання (штраф або інше, 
не пов’язане з позбавленням волі).  
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держава, де діє понад 27 тис. релігійних організацій, які представляють більш 
ніж сотню конфесій і система припинення або ліквідації такої організації 
досить складна. 

У законодавстві України з питань прав людини і громадянина важливе 
місце займають закони про свободу совісті та релігійні організації. Правову 
основу діяльності останніх становлять Конституція України, яка проголошує, 
що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання, а також Закон 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991р [1]. 

Відповідно до Закону, релігійні організації в Україні створюються з 
метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати 
віру і можуть існувати у вигляді релігійних громад, управлінь і центрів, 
монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних 
навчальних закладів, а також об’єднань , які складаються з перерахованих 
організацій. 

Релігійна громада є місцевою організацією віруючих громадян одного й 
того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно 
об’єдналися з метою задоволення релігійних потреб. 

Закон не дає визначення інших видів релігійних організацій, 
відзначаючи лише, що релігійні управління і центри, монастирі, братства, місії 
та духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статутів, зареєстрованих 
встановленим чином, тому що вони є юридичними особами. Що стосується 
релігійної громади, то вона може і не мати статусу юридичної особи, а 
повідомлення про її створення в державні органи не є обов’язковим. 

Адміністративно-правові відносини виникають у процесі державної 
реєстрації релігійних об’єднань, здійснення ними повноважень юридичної 
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особи, контролю державних органів за діяльністю релігійних об’єднань та їх 
ліквідації. 

Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту 
державної реєстрації її статуту або положення. 

Для отримання релігійною організацією статусу юридичної особи 
громадяни, які її заснували, в кількості не менше десяти, і які досягли 18-
річного віку, подають заяву та статут у місцеву державну адміністрацію. 
Релігійні центри, управління та монастирі, релігійні братства, місії та духовні 
навчальні заклади подають статут на реєстрацію до державного органу 
України у справах релігій. 

У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статуту, може 
зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської ради, а також фахівців. 

Українське законодавство у сфері свободи совісті та прав, що з неї 
виникають, вважається одним з найбільш ліберальних у Європі. Однак, з 
огляду на проблеми, які спричинюють нетрадиційні культові організації, 
такий демократичний підхід не завжди є виправданим. Крім того, чинне 
законодавство не містить визначень понять «секта», «деструктивні культи», 
«психологічне насильство».  

Спроба змінити законодавство була здійснена у 2007-2008 рр., коли до 
Верховної Ради України було внесено законопроект Г.Г. Москаля «Про 
внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
(щодо запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та 
тоталітарних сект)» [2]. В цьому законопроекті пропонувалось збільшити 
кількість громадян, необхідних для заснування релігійної громади з 10 до 50, 
заборонити релігійним організаціям проповідувати в школах та займатися 
підприємницькою діяльністю. На жаль, тоді ці зміни не були прийняті і 
Україна й досі залишається осередком поширення релігійних організацій, які 
в Європі є забороненими як такі, що негативно впливають на психіку людини 

Релігійні організації можуть припинити свою діяльність у зв’язку з її 
реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.  

Ліквідація релігійних організацій може бути здійснена:  
• за рішенням їх засновників або органу, уповноваженого на те статутом 

релігійної організації; 
• за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством, зокрема: 

1) вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких 
передбачена статтями 3, 5 і 17 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації»; 

2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної 
організації з посяганнями на життя, здоров’я, свободу і гідність особи;  

3) систематичного порушення релігійною організацією встановленого 
законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів 
(богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо); 
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4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних 
обов’язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського 
порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або 
релігійних організацій.  

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації 
порядком позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним 
кодексом України, за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію 
статуту конкретної релігійної організації, або прокурора. 

Висновки. У реаліях сучасної України законодавство у сфері релігії 
могло б чітко визначити групу традиційних для України релігій та конфесій, 
встановити випробувальний термін для нових релігійних рухів, скласти 
перелік заборонених деструктивних сект, проводити активну просвітницьку 
роз’яснювальну роботу серед громадян, особливо молоді. 

Якщо ми хочемо залишитися вільними, зберегти своє конституційне 
право на особисту недоторканість, нам слід врегулювати існуючу прогалину в 
нашому законодавстві. Суспільство, яке не реагує на небезпеку поневолення 
своєї свідомості, широким кроком прямує до загального тоталітаризму. 
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Одним із компонентів формування правової держави є оновлення та 

вдосконалення кримінально-правових заходів реагування на вчинений злочин, 
серед яких важливе місце посідає кримінальне покарання, від правильного 
застосування якого певною мірою залежить успішність протидії злочинності. 
В цих умовах обґрунтоване призначення покарання, у тому числі і більш 
м’якого, ніж передбачено законом, стає ефективним та дійовим заходом 
протиборства злочинним проявам. 
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Різноманіття життєвих ситуацій, різні комбінації обставин, що 
пом’якшують покарання, дані, які певним чином характеризують особу 
винного, – усе це може привести суд до висновку, що навіть мінімальне 
покарання в межах відносно-визначеної санкції або обрання найбільш м’якого 
його виду в альтернативній санкції є надто суворим, не відповідає тяжкості 
вчиненого і тим самим не збігається з тими цілями, які сформульовані в ст. 50 
КК. 

 Маючи на увазі зазначені ситуації, ст. 69 КК надає суду право в 
особливих, виняткових випадках вийти за межі санкції статті Особливої 
частини КК, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин, і призначити 
покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції, або перейти до 
іншого, більш м’якого виду покарання, у цій санкції не передбаченого. [1] 

Отже, ст. 69 КК є своєрідним корективом (доповненням, уточненням) 
приписів, які передбачені у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК і згідно з якими суд призначає 
покарання, як правило, у межах санкції статті Особливої частини КК. 

Покарання більш м’яке, ніж передбачено законом, може бути 
призначено (ч. 1 ст. 69 КК):  

1) за наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно 
знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, наприклад, вчинення злочину 
під впливом сильного душевного хвилювання та збігу тяжких особистих чи 
сімейних обставин або вчинення тяжкого злочину вперше і добровільне 
відшкодування завданого збитку;  

2) за наявності даних про особу винного, які свідчать про її відносно 
невелику суспільну небезпечність (винний добровільно з’явився із зізнанням, 
вважається сумлінним працівником і порядною людиною в колективі). 

За наявності цих обставин у їх поєднанні суд, умотивувавши своє 
рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, 
встановленої в санкції статті (санкції частини статті) за даний злочин, або 
перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного 
в санкції статті за вчинений злочин. У цьому випадку суд не має права 
призначати покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного 
виду покарання в Загальній частині КК. 

Передумовою застосування ст. 69 КК є вчинення особою злочину 
певного ступеня тяжкості: вона може застосовуватися при призначенні 
покарання лише за злочини середньої тяжкості (ч. 3 ст. 12 КК), тяжкі (ч. 4 ст. 
12 КК) або особливо тяжкі (ч. 5 ст. 12 КК). Отже, вчинення злочину невеликої 
тяжкості (ч. 2 ст. 12 КК) виключає можливість застосування ст. 69 КК, 
оскільки закон встановлює за ці злочини альтернативні санкції, у яких, як 
правило, фігурують найменш суворі покарання, мінімальна межа яких у 
більшості випадків збігається з тим мінімумом, який встановлений в нормах 
Загальної частини КК для відповідних видів покарання. Крім того, при 
вчиненні цих злочинів закон надає суду і досить широкі можливості для 
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звільнення особи від кримінальної відповідальності (статті 44– 48, 97 КК) і 
покарання (статті 74–79, 104, 105 КК). 

Однією з підстав застосування ст. 69 КК є дані про особу винного, які 
можуть бути як пов’язані, так і не пов’язані зі вчиненим ним злочином. При 
врахуванні особи винного беруться до уваги: зразкова поведінка в побуті як 
до, так і після вчинення злочину, чесна трудова діяльність, позитивна 
характеристика, прагнення пом’якшити заподіяну шкоду, сприяти в розкритті 
злочину тощо. Головне полягає в тому, що у всіх таких випадках повинні бути 
встановлені такі позитивні дані про особу винного, які дають суду можливість 
дійти обґрунтованого припущення про те, що призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом, буде цілком достатнім для досягнення 
його цілей. 

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, 
можливо за наявністю лише двох розглянутих підстав застосування ст. 69 КК 
у їх єдності та сукупності. Якщо судом установлені тільки обставини, що 
пом’якшують покарання, або лише позитивні дані про особу винного, тобто 
лише одна із зазначених підстав, – застосування ст. 69 КК є неприпустимим. 

Суд може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, 
встановленої у санкції статті Особливої частини КК, що передбачає 
відповідальність за вчинений злочин. Такий порядок застосування ст. 69 КК 
означає, що суд призначає той самий вид (в альтернативній санкції – один із 
тих видів) основного покарання, який передбачений у санкції, але при цьому 
виходить за мінімальну межу, встановлену для нього в санкції. Слід мати на 
увазі, що згідно з ч. 1 ст. 69 КК суд не має права призначити покарання нижче 
того мінімуму, який встановлений для відповідного виду покарання в нормах 
Загальної частини КК. Неможливе використання такого варіанту пом’якшення 
покарання й у разі, якщо його мінімальна межа в санкції не зазначена і, отже, 
збігається з тим мінімумом, який встановлений для відповідного виду 
покарання в Загальній частині КК.  

Суд може перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, 
не зазначеного в санкції статті Особливої частини КК, що передбачає 
відповідальність за вчинений злочин. Такий перехід означає, що суд призначає 
покарання, яке не зазначене в санкції статті та є більш м’яким порівняно з тим, 
яке передбачене у відносно-визначеній санкції або порівняно з кожним із 
кількох, які фігурують в альтернативній санкції. При цьому суд має право 
призначити будь-який більш м’який вид основного покарання, керуючись при 
визначенні порівняльної їх суворості законодавчим переліком покарань, 
встановленим у ст. 51 КК. Зокрема, на підставі цього переліку від позбавлення 
волі суд може перейти, наприклад, до обмеження волі чи до виправних робіт, 
від арешту – до виправних або громадських робіт, а від останніх – до штрафу. 

Керуючись ч. 2 ст. 69 КК, і за наявністю підстав, передбачених у ч. 1 цієї 
статті, суд також має право не призначати додаткового покарання, яке 
передбачене в санкції статті Особливої частини КК як обов’язкове. Отже, для 
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застосування ч. 2 ст. 69 КК треба, передусім, встановити наявність тих підстав 
для виключного пом’якшення покарання, які зазначені у ч. 1 ст. 69 КК. Крім 
цього необхідно, щоб додаткове покарання було, по-перше, безпосередньо 
передбачене в санкції статті, за якою засуджується винний, і, по-друге, 
закріплене в санкції як обов’язкове. 

При застосуванні ст. 69 КК суд може призначити основне покарання 
нижче від найнижчої межі, встановленої для нього в санкції, і одночасно не 
призначати додаткове покарання, яке передбачене в санкції як обов’язкове. 

На підставі ст. 69 КК суд також має право перейти до іншого, не 
зазначеного в санкції, більш м’якого виду основного покарання й одночасно 
не призначати додаткове покарання, яке передбачене в санкції як обов’язкове. 

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом має 
досить складний процес, який ґрунтується на певних вагомих підставах. 
Причинами застосування статті, яка регулює таке положення (ст.69) є 
призначення засудженому меншого покарання, його встановлення 
відбувається у судовому порядку. Також, в якості підстав застосування ст. 69 
КК слід визнавати не тільки обставини, які пом’якшують покарання, що 
існували в момент вчинення злочину, а й обставини, які пом’якшують 
покарання, але виникають після події злочину, а саме такі, що характеризують 
особу винного та його постзлочинну поведінку. 
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Розвиток економіки України та її інтеграція у світовий простір несе за 

собою не лише позитивні результати, але і ряд негативних наслідків. 
Мотивуючим фактором цього виступає вдосконалення існуючих та 
застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій, які, в свою 
чергу, дають змогу проводити фінансові операції в найкоротший термін, що 
створює додаткові можливості для відмивання доходів, одержаних злочинним 
шляхом. Такі діяння створюють загрозу не лише для фінансового ринку 
країни, але й для національної економіки та безпеки загалом. 

Процес відмивання нелегалізованих доходів є катастрофічним явищем 
для економіки не лише на національному рівні, але і світовому. Він завдає 
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відчутних збитків фінансовій сфері, особливо банківським установам, які 
частково стають учасниками таких процесів. 

Проблема полягає в тому, що величезна кількість грошової маси 
знаходиться поза межами контролю з боку відповідних органів. Така 
неможливість пов’язана з тим, що на даний час у нашій державі, в основному, 
використовуються безготівкові розрахунки, які стають причиною тіньових 
економічних відносин. Це дає можливість приховати відповідні рухи коштів 
від оподаткування, тобто проведення фінансових махінацій. 

Така діяльність в Україні стала професійним видом «підприємницької 
діяльності» організованих злочинних угрупувань, які, отримані від 
наркобізнесу, торгівлі людьми, проституції, контрабанди тощо, кошти 
конвертують у безготівкову форму та переправляють через національний 
кордон, а потім використовують їх як легальний дохід. 

Загалом, не існує єдиного поняття стосовно «відмивання грошей» ні в 
міжнародному законодавстві, ні в законодавстві окремих держав. В Україні ж 
легалізацією грошей, набутих злочинним шляхом, відповідно до Закону 
України «Про банки і банківську діяльність»від 07.12.2000 № 2121-III, 
вважається внесення на рахунки банку грошей чи іншого майна, здобутих з 
порушенням вимог законодавства України, або переказ таких грошей чи майна 
через банківську систему України з метою приховування джерел походження 
цих коштів чи створення видимості їх легальності .[1] 

Згідно ст. 209 Кримінального Кодексу України, легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом – це вчинення фінансової операції чи 
правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення 
суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації 
відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи 
маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи 
володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, 
місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або 
використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення 
суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації 
(відмиванню) доходів .[3] 

Тобто нелегально отримані кошти проходять відповідний шлях до їх 
легалізації, а сам рух нелегальних грошей досить важко відрізнити від руху 
легально отриманих, оскільки ці процеси відбуваються майже аналогічно. Такі 
доходи можуть бути використані або на нагальні потреби, або ж можуть бути 
інвестовані у бізнес. Але перш ніж використовувати незаконні доходи, вони 
проходять відповідний, і досить складний, процес легалізації. 

Міжнародними вченими виділяється багато моделей легалізації доходів, 
проте домінуючою залишається трифакторна модель, яка бере до уваги такі 
три стадії: 
• розміщення  
• розшарування  
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• інтеграція 
Після проходження останнього етапу, «відмиті» кошти, як правило, 

інвестуються у підприємства, які у подальшому можуть бути використані і для 
розширення кримінальної діяльності.  

Важливо сказати, що в усьому процесі легалізації доходів беруть участь 
конвертаційні центри, серед яких, першочергово, варто відмітити банки. Саме 
вони забезпечують укладання договорів з іноземними банками. 

Загалом, дослідженнями встановлено, що найбільшого поширення в 
Україні набули такі шляхи легітимізації (відмивання) коштів в результаті: 

1. незаконного виготовлення підакцизних товарів; 
2. ведення фіктивного підприємництва; 
3. отримання коштів від незаконного ведення підприємницької 

діяльності; 
4. доведення до банкрутства підприємств з метою розкрадання чи 

придбання їх майна за заниженими цінами та ін. 
Дане дослідження провели такі науковці: О.Барановський – Інститут 

економічного прогнозування, А. Волобуєв – Національний університет 
внутрішніх справ, Е. Дмитренко – Національна академія Служби безпеки 
України, О. Кальман, Г. Усатий – Науково-дослідний центр Академії 
державної податкової служби України) та практичних працівників (В. Бойко, 
М. Гаврилюк, П. Козир, П. Ліщишин, А. Максимюк, В. Нікулов, В. Пшонко, 
О. Савицька, Р. 

Тобто, ми бачимо, що відбувається значне порушення норм 
законодавства, і, при цьому, знижуються надходження до державного 
бюджету, який і без цього є дефіцитним. Саме тому нагальним та надзвичайно 
важливим є проведення та посилення фінансового моніторингу над суб’єктами 
господарювання з метою зниження рівня шахрайства та корумпованості.  

Проте, важливим є не стільки пошук порушників, скільки сам контроль 
за незаконними фінансовими потоками та наступна їх конфіскація. 

З цією метою, в Україні було створено організаційно-правовий механізм 
протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, складовою якого є 
система суб’єктів, уповноважених виявляти фінансові операції, пов’язані з 
легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом. Дана функція покладена 
на Міністерство юстиції України. 

Ця система складається з органів державної виконавчої влади і суб’єктів 
господарювання різних форм власності (суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу), які здійснюють діяльність, пов’язану з наданням фінансових 
послуг. 

До перших належать спеціально уповноважений орган виконавчої влади 
з питань фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг України), 
Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, 
Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство 
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транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України. А серед 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу основними є банки, 
страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові 
установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та 
клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники 
ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового 
зв’язку та інші. 

Діяльність спеціально уповноважених органів у даній сфері регулюється 
як на законодавчому рівні, так і на основі розроблених Державною службою 
фінансового моніторингу рекомендацій, правил та програм фінансового 
моніторингу. В своїй діяльності вони керуються законами ВРУ (ЗУ «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ЗУ « 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської 
інформації» 22.04.2011 № 3306-VIта ін.), указами Президента України («Про 
Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»від 
29.07.2015 № 537, «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом» від 10.12.2001 № 1199/2001 та ін.), 
розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України, наказами 
Міжнародного валютного фонду, рішеннями Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та іншими нормативно-правовими актами 
державних органів. Повноваження відповідних органів визначені у правилах 
фінансового моніторингу. 

У процесі надання фінансових послуг і відбувається рух грошових 
коштів. А під час вчинення фінансових операцій, пов’язаних з рухом грошових 
коштів, зазначені суб’єкти здійснюють фінансовий моніторинг. 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються 
суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового 
моніторингу та первинного фінансового моніторингу. 

Проте система фінансового моніторингу в Україні має ряд суттєвих 
недоліків. Зокрема, в першу чергу необхідно розпочати з того, що між самими 
органами даного виду контролю немає чіткої підпорядкованості та організації 
взаємодії між органами загального державного контролю та спеціальними 
органами.  

Отже, роль фінансового моніторингу у вирішення проблеми зниження 
рівня легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на 
сьогодні є надзвичайно важливою та актуальною. Його виконання у системі 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на 
двох рівнях забезпечує ретельніший нагляд та контроль, проте, все ж таки, 
нормативно-правова бази та робота відповідних органів потребує значного 
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удосконалення та чіткого розподілу вповноважень виконавчих суб’єктів 
фінансового моніторингу. 

У зв’язку з цим, хочу акцентувати увагу на лист Національного Банку 
України від 30.05.2013 № 48-104/1280/6433, у якому були наданні роз’яснення 
з питань обов’язкового фінансового моніторингу, що були доведені до відома 
Банкам України,Асоціації українських банків, Асоціації «Український 
кредитно-банківський союз»,Незалежній асоціації банків України, 
Територіальним управлінням Національного банку України. 

Не підлягають фінансовому моніторингу фінансові операції із внесення 
на рахунок готівкових коштів на суму 150000 гривень і більше, якщо того 
самого або наступного операційного дня за відповідним рахунком 
проводились лише фінансові операції з перерахування клієнтом коштів на 
власний рахунок; фінансові операції зі зняття клієнтом коштів готівкою; 
фінансові операції із перерахування іншим особам коштів у розмірі, що є 
меншим, ніж 150000 гривень.  

Наприклад, протягом одного робочого дня на рахунок клієнта було 
здійснено послідовно зарахування готівкових коштів на такі суми – 150000 
гривень, 200000 гривень, 186000 гривень. В той же операційний день після 
останнього зарахування готівкових коштів було здійснено одну фінансову 
операцію щодо перерахування коштів іншій особі на загальну суму 600000 
гривень. 

У такому випадку всі фінансові операції із зарахування готівкових 
коштів на рахунок клієнта підлягатимуть обов’язковому фінансовому 
моніторингу. 
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имени адмирала Макарова, г. Николаев 

 
Не вызывает сомнений тезис о том, что современные учения, концепции, 

доктрины прав человека связаны с теорией естественного права и являются 
его органичной частью. 

Возврат интереса к теории естественного права приходится на конец 
ХІХ – начало ХХ столетия. Данный процесс получил название «возрождения» 
теории естественного права. Господство либеральной теории, которая и сама 
переживала обновление, было «ослаблено» развитием новых направлений: 
неокантианской теории (в основе проблема природы вещей), неогегельянской 
(в основе идея самореализации высшего разума), а также появлением 
неотомизма, неопротестантизма, экзистенциализма, феноменологии (в основе 
идея априорных ценностей) и др. 

Традиционно теории «возрожденного» естественного права 
подразделяют на два основных течения – светское (экзистенциализм, 
феноменология, герменевтика) и религиозно-духовное (неотомизм, 
неопротестантизм). 

Религиозно-духовная теория неотомизма, основывающаяся на учении 
Фомы Аквинского, представлена трудами известных мыслителей Ж. Дабена, 
В. Катрайна, Ж. Маритена, В. Бруггера, А. Демпфа, И. Лоца, Д. Мерсье, У. 
Падовани и др. Географически свое влияние неотомизм распространил на 
страны, сохранившие влияние католической церкви – Францию, Италию, 
Испанию, Австрию, Бельгию, государства Латинской Америки. 

Выдающимся представителем этой плеяды философов является 
неотомизм Жак Маритен. Его работы высоко оценены Католической 
церковью, официально признавшей значимыми и ценными его социальные 
идеи в середине 60-х годах ХХ в. 

«Человек и государство» (1949) Ж. Маритена – это труд, 
интегрировавший комплекс его социально-политических идей, отображенных 
в предыдущих сочинениях автора, а также в таком «практическом» документе 
как Всеобщая декларация прав человека ООН (1948), в разработке которой Ж. 
Маритен принимал непосредственное участие. 

Как раз четвертый раздел этой работы посвящен теме прав человека, 
которые рассматриваются Ж. Маритеном как практическое согласие людей, 
противостоящих друг другу по идеологическим предпочтениям, философским 
и религиозным традициям, культурным предпосылкам, историческому опыту. 
В одном из своих обращений Ж. Маритен раскрывает ход своей мысли: 
«Положим, что христианин и рационалист – оба – верят в демократию, и тем 
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не менее они будут приводить обоснования, совершенно несовместимые друг 
с другом, но к которым они привержены душой, сознанием и кровью и по 
поводу которых между ними начнется борьба. … Тем не менее, христианин и 
рационалист пребывают в согласии по поводу практических положений 
относительно демократических свобод и могут совместно формулировать 
общие принципы действия» [1, с. 77]. 

Какие же основания подводит Ж. Маритен под свою теорию 
практического согласия?  

Во-первых, истинная философия прав человека основана на 
естественном праве, которое является наследием греческой и христианской 
мысли, и которая была искажена в век Просвещения [1, с. 82]; 

– определяя естественное право, Ж. Маритен исходит из метафизически 
понимаемой им природы человека – человеческая природа одинакова у всех 

людей, подчиняясь которой человек имеет цели, соответствующие «его 
сущностной конституции и которые одинаковы для всех» [1, с. 83]; 

– естественное право – это определенный порядок или 
последовательность, обусловленные природой человека, «которые 
человеческий разум способен открыть и в соответствии с которыми 
человеческая воля должна действовать, дабы привести себя в соответствии с 
сущностными и необходимыми целями человеческого бытия» [1, с. 83]. 

Во-вторых, обобщая ряд суждений, Ж. Маритен отмечает наличие 
онтологического элемента в естественном праве, «естественное право 
представляет собой нечто онтологическое и вместе с тем идеальное» [1, с. 86]; 

– естественный закон – это идеальная форма развития человека. 
Естественный закон определяет «водораздел между подобающим и 
неподобающим, должным и недолжным» [1, с. 85], а «естественное право есть 
закон лишь потому, что он сопричастен Вечному Закону» [1, с. 92]. 

В-третьих, естественное право содержит гносеологический элемент: 
знание о естественном праве постоянно возрастает в зависимости от развития 
его морального сознания, и, как считает Ж. Маритен, «только когда 
откровение Евангелия проникнет в самые глубины человеческой сущности, 
естественное право предстанет во всем своем расцвете и совершенстве» [1, с. 
87]. 

В-четвертых, Ж. Маритен развивает классификацию закона 
восходящую к Фоме Аквинскому. Первый вид закона – это естественный 

закон, основывается на принципе: «делай добро и избегай зла» [1, с. 94]; далее 
– это право народов (jus gentium), – общий закон цивилизации, который 
отображает общественную жизнь и, наконец, позитивное право, 
отображающее нормы определенного общества. Между тремя видами права, 
как пишет Ж. Маритен, «существуют незаметные переходы» от естественного 
права к праву народов и позитивному праву, динамика права делает 
человеческий закон более справедливым и совершенным. 
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В-пятых, естественные права человека являются неотчуждаемыми, 
«поскольку основаны именно на человеческой природе, которую, конечно же, 
ни один человек не может утратить» [1, с. 97]; естественные права исходя из 
их природы Ж. Маритен подразделяет на абсолютно неотчуждаемые (право на 
существование, стремление к счастью) и на в основном неотчуждаемые (право 
на объединение, свободу слова). 

В-шестых, Ж. Маритен проводит мысль о том, что «даже абсолютно 
неотчуждаемые права подлежат ограничению если не в обладании ими, то по 
крайне мере, в их реализации» [1, с. 99]. Философ делает глубокое замечание 
о том, что в определенные периоды развития истории «полезно отказаться от 
реализации определенных прав, которыми мы, тем не менее, продолжаем 
обладать» [1, с. 99]. Например, это изменение форм собственности в обществе, 
находящемся в процессе экономической трансформации. 

В-седьмых, Ж. Маритен, рассуждая о каталоге прав человека и о 
конфликте между «старыми» и «новыми» правами отмечает, что каждое право 
признавалось в ходе борьбы за него, а антагонизм между различными 
группами прав человека преувеличен. Реальный конфликт пролегает в 
плоскости различия идеологий, форм политической философии: либерально-
индивидуалистической, коммунистической, персоналистической [1, с. 99–
101]. 

Обращение к творческому наследию авторов Всеобщей декларации прав 
человека – это всегда признание их огромной удачи в победе над политической 
регрессией. Жак Маритен с пафосом писал: «Худшее из искушений 
человечества – в эпоху тьмы и всеобщего смятения отречься от Морального 
Разума. От Разума нельзя отрекаться никогда. Задача этики смиренна и вместе 
с тем благородна – отстаивание гибкой реализации неизменных моральных 
принципов даже в эпоху всеобщего смятения и развала несчастного мира, пока 
в нем мерцает хотя бы отблеск гуманизма» [1, с. 74]. 

Список использованной литературы: 

1. Маритен, Ж. Человек и государство / Ж. Маритен; пер. с англ. Т. Лифинцевой. – М. : 
Идея-Пресс, 2000. – 196 с. 

 
 

УДК: 349.6 
Хагурова Є.С. 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ РІЧКИ РОСЬ 
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ І ВИСНАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ЇЇ 

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Богуславський гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левицького» 

 
Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням 

Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку 



ІІ Черкаські правові читання. 11 грудня 2015 р. 
 

~ 112 ~ 

і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, 
тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними 
об’єктами [1]. 

В Україні водні джерела використовуються в усіх можливих напрямках: 
водний транспорт, рибне господарство, лісосплав, побутове, промислове і 
сільськогосподарське водопостачання, гідро- і теплоенергетика, водна 
меліорація і, нарешті, масова рекреація. 

Саме таке інтенсивне використання в народному господарстві малих 
річок, до переліку якого входить і річка Рось, порушує їх природний 
гідрохімічний та гідробіологічний режим, зменшує водність і глибину, річки 
замулюються і заростають, збільшується їх евтрофікація за рахунок 
накопичення сполук азоту, фосфору та калію. Відмічено повсюдне 
забруднення води і донних відкладень річок господарсько-побутовими 
стоками, які вміщують величезну кількість органічних та біогенних елементів, 
пестицидів, важких металів, детергентів тощо. 

За своєю природою малі річки мають здатність до самоочищення, однак 
в даний час цей процес відбувається дуже повільно. Це в більшості пов’язано 
з великою кількістю забруднюючих речовин, які попадають у воду. Зараз 
досить небезпечним фактором, що негативно впливає на самоочищення малих 
річок є замулення. Тому природоохоронні заходи повинні враховувати заходи 
по запобіганню замулення малих річок. А саме, у відповідності з Розділом ІІ 
Водного кодексу України, такими заходами насамперед є: 
1. встановлення прибережних захисних смуг і водоохоронних смуг; 
2. відмова від використання пестицидів; 
3. зменшення скидів стічних вод; 
4. розділення промислових і господарсько-побутових стоків, забезпечення їх 

очистки перед скидом у річки; 
5. запобігання забруднення водоймищ нафтою і нафтопродуктами; 
6. впровадження водозберігаючих технологій; 
7. створення гідрологічних пам’яток природи; 
8. заліснення берегів річки [1]. 

Малі річки тісно пов’язані з економікою прилеглих територій і 
відіграють значну роль у розвитку соціального середовища. Водночас всебічне 
використання біоресурсів річок, їх зарегулювання, відбір вод на полив та 
господарсько-побутові потреби, а також перетворення річок на колектори 
стічних вод порушили їх природний стан. Річки стали забрудненими, 
спрямленими, мілководними, з поганою якістю води, збідненими рослинами й 
тваринами. 

Перед тим, як надати екологічну характеристику річки Рось, потрібно 
зазначити, що вона бере початок з джерела поблизу села Ординці 
Погребищенського району Вінницької області і пересікає дев’ять районів 
трьох областей. Довжина річки – 346 км, площа басейну – 12,6 тис. км. У 
межах Богуславського району її довжина – 49 км [2]. 
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Раніше річка Рось була найчистішою річкою, її береги були чисті, 
доглянуті, засаджені вербами. Споконвіку люди селилися біля води, тією чи 
іншою мірою пов’язуючи з нею своє життя. Рось – одна з найбільших правих 
приток Дніпра, живодайна артерія Богуславщини. Щоправда, раніше вона 
була незрівнянно глибшою й ширшою. Важко уявити нині, що колись на Росі 
процвітало судноплавство. 

За останні двадцять років запаси води в річці на одного жителя 
зменшилася у п’ять разів. У майбутньому можемо зіткнутися з проблемою 
нестачі води. Це призвело до знищення рибних запасів, зникнення деяких 
видів цінних риб та рослинного світу. 

Оскільки річка Рось протікає територією трьох областей України, 
вирішення проблем її екологічного оздоровлення можливе тільки на 
державному рівні. Преса, радіо, телебачення дедалі частіше інформують 
населення про стихійні лиха, причиною яких є людська недбалість. Вражає й 
те, що більшість з нас добре розуміє – природа «віддячить» нам за наше 
ставлення до неї. Однак практично нічого не робиться для виправлення 
становища. 

Екологічна ситуація річки Рось надзвичайно складна. На жаль, воду, яку 
використовують як питну в Київській та Черкаській областях, не назвеш 
якісною. Вона каламутна, подекуди має неприємний запах, а саме ложе русла 
Росі місцями покрите багаторазовим шаром мулу. Річка давно втратила свою 
здатність до самоочищення. 

Хочу зазначити, що за останні десять років Рось втратила статус 
найчистішої річки України. За бактеріальним забрудненням її вода 
класифікується як «сильно забруднена». Якість води визначає загальний 
екологічний стан екосистеми річки. За своєю якістю вода в Росі знаходиться у 
межах від 4-го до 6-го класу, тобто, від забрудненої до дуже брудної. Через 
нехтування правилами здорового екологічного довкілля, річка Рось втратила 
природну самоочисну здатність, тому вода й має невластиве їй забарвлення 
[3]. 

Результати моніторингу якості води на питному водозаборі Басейнового 
управління водних ресурсів річки Рось за перші 9 місяців 2015 року дали такі 
результати: 
1. хімічне споживання кисню – концентрації перевищували гранично 

допустиму концентрацію (ГДК) впродовж січня – листопада і змінювалися 
від 20,0 мг/дм³ (січень) до 22,1 мг/дм³ (листопад). Перевищення 
концентрацій становило: 1,3 (січень); 1,4 (лютий); 1,6 (березень); 1,05 
(квітень); 1,6 (травень); 1,3 (червень); 2,6 (липень); 2,1 (серпень); 3,2 
(вересень); 1,6 (жовтень); 1,5 (листопад) ГДК; 

2. біохімічне споживання кисню при інкубації організмів протягом 5 днів – 
перевищення ГДК було зафіксовано у січні і становило 3,8 мг/дм³ (1,3 
ГДК); березні – 4,1 мг/дм³ (1,4 ГДК); червні – 3,0 мг/дм³ (1,0 ГДК); липні – 



ІІ Черкаські правові читання. 11 грудня 2015 р. 
 

~ 114 ~ 

6,1 мг/дм³ (2,0 ГДК); серпні 3,5 мг/дм³ (1,2 ГДК); вересні 3,5 мг/дм³ (1,2 
ГДК) [3].  

3. Причинами, що призвели до різкого загострення екологічного стану річки 
Рось є: 

4. висока розораність заплав та схилів річкової долини, ярів приярків, 
байраків (схили більше 5 – 7° не підлягають розораності); 

5. наявність на берегах річки та її притоках тваринницьких ферм та літніх 
таборів худоби, а також глиняних та піщаних кар’єрів у річковій долині; 

6. скидання побутового та іншого сміття у береговій захисній смузі; 
7. розміщення житлових та господарчих будівель у берегових смугах та на 

схилах річкової долини; 
8. надмірний забір води з річки; 
9. відсутність очисних споруд підприємств та комунальних служб, що 

скидають стоки в річку. 
10. Допомогти відродити річки України нам може і повинна держава. Для 

цього їй потрібно: 
11. розробити цілісну державну екологічну програму, яка б охоплювала всі 

сфери діяльності промислових підприємств і сільськогосподарського 
виробництва; 

12. розчистити русла річок; 
13. висаджування дерев у природній зоні на приватизованих земельних 

ділянках та створення ровів, які захищали б річки, ставки, водосховища від 
залучення та потрапляння отрутохімікатів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Богуславський гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левицького» 

 
Сьогодні в науці господарського права не існує єдиного підходу щодо 

розуміння поняття «господарсько-правова відповідальність». З переходом 
України до ринкової економіки система економічних санкцій, яка склалася в 
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умовах дії командно-адміністративної системи виявилася не пристосованою 
до нових умов господарювання і саме тому нормальне функціонування 
економіки потребувало зміни господарсько-правової відповідальності. 

Метою даної доповіді є дослідження норм чинного законодавства щодо 
господарсько-правової відповідальності та проблеми її застосування. 

Дослідження даної проблеми проводили такі науковці: Мамутов В., 
Малеїн Н., Шевченко Н., Липницький Д., Болотоваї Г., Щербина С., Шелухін 
М., Мартем’янов В. та інші. 

 Насамперед, потрібно вияснити, що ж таке господарсько-правова 
відповідальність. Господарсько-правова відповідальність — це несення 
суб’єктами господарювання несприятливих економічних і (або) правових 
наслідків у результаті застосування до них передбачених законодавством 
санкцій за господарські правопорушення. 

Дослідивши Господарський кодекс можна сказати про те, що 
господарсько-правову відповідальність слід розглядати як реалізацію санкцій 
норм права уповноваженим органом, що полягає у застосуванні мір майнового 
чи організаційного характеру, в межах визначених охоронною нормою [1]. 

 Заярний О.А. дає таке визначення господарської відповідальності – це 
багатозначне поняття, що відіграє важливу роль у механізмі правового 
регулювання господарських відносин. З прийняттям ГКУ відповідальність у 
сфері господарювання набула системної, інституційної форми, що 
забезпечило більш послідовне регулювання механізму застосування 
господарських санкцій [4]. 

На сьогодні виникають дискусії щодо сутності господарсько-правової 
відповідальності. На думку Заярного, вони зумовлені: 

1. багатоплановим функціональним призначенням господарсько-
правової відповідальності в механізмі правового регулювання господарських 
відносин;  

2. відсутністю єдиного законодавчого і доктринального підходу щодо 
встановлення юридичного змісту господарсько-правової відповідальності; 

3. різноманітністю форм, в яких реалізується господарсько-правової 
відповідальності та виражаються її економічні наслідки;  

4. широке коло суб’єктів та підстав застосування;  
5. відсутність чітко визначених меж господарсько-правової 

відповідальності тощо [4]. 
Ще одна проблема, яка існує в господарському праві – це відсутній 

єдиний підхід щодо виду наслідків, які виникають для правопорушника. 
Поширеною є думка, що господарсько-правова відповідальность породжує 
передбачені законом або договором майнові наслідки. Такий підхід веде до 
звуження змісту господарсько-правової відповідальності.  

Варто виділяти три групи наслідків, що настають для правопорушника: 
1. майнові (сплата неустойки, відшкодування збитків, адміністративно-

господарські штрафи);  
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2. організаційні (скасування державної реєстрації, анулювання ліцензії);  
3. змішані.  
Отже, господарсько-правова відповідальність має майново-

організаційний характер. Потребують подальшого наукового обгрунтування 
та законодавчого закріплення питання організаційно-господарської 
відповідальності. 

І остання з проблем, яку я б хотіла висвітлити – це проблема у строках 
реалізації господарсько-правової відповідальності. До встановлених законом 
строків застосування господарських санкцій деякі з науковців відносять 
строки позовної давності, а у разі застосування претензійно-позовного 
(судового) порядку, також спеціальні строки, які встановлюються ГКУ та/або 
спеціальними законами і стосуються застосування адміністративно-
господарських санкцій, притягнення до відповідальності за порушення 
конкурентного законодавства [4]. Проблема у розпорошеності норм про 
строки – ЦКУ (Глава 19), ГКУ (окремі статті, залежно від виду правовідносин 
– ст. 269, 315, 324 та ін.) 

Строки позовної давності: загальний – 3 роки; стягнення неустойки 
(штрафу, пені), у зв’язку з перевезенням вантажу – 1 рік; поставка товарів 
неналежної якості – 6 міс з дня встановлення покупцем недоліків товарів; за 
договором підпряду для проведення проектних та досліджувальних робіт 
позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками 
проекту, може бути заявлено протягом 10 років тощо. 

Це не весь перелік проблем. Дане питання настільки глибоке, що 
потребує додаткового розгляду не тільки з боку науковців в галузі права, а в 
першу чергу органів влади України. Отже, дослідивши проблеми застосування 
господарсько-правової відповідальності, можна зробити висновки, що 
законодавство України потребує удосконалення. Реалізація господарсько-
правової відповідальності в господарських відносинах – це нині чи 
найскладніша проблема в теорії і практиці господарювання. 
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Черкаський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 
Головним міжнародним органом, діяльність якого лежить в основі 

зазначеного механізму, є ЮНЕП – Програма ООН з навколишнього 
середовища. Правовий статус ЮНЕП є предметом тривалих дискусій як у 
наукових колах, так і серед дипломатів, спеціалістів з охорони довкілля тощо. 
Організаційна структура ЮНЕП визначається резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 15.12.1972 р. № 2997 (XXVII) [1]. Найвищим органом 
ЮНЕП є Рада керуючих, що складається із 58 членів, які обираються 
Генеральною Асамблеєю ООН строком на чотири роки за принципом рівного 
представництва регіонів світу (16 – від держав Африки, 13 – від держав Азії, 6 
– від держав Східної Європи, 10 – від держав Латинської Америки та 
Карибського регіону, 13 – від держав Західної Європи та інших держав світу). 

Управлінські функції здійснюються Виконавчим директором та 
підпорядкованим йому Секретаріатом, а також Кабінетом постійних 
представників та Комітетом міністрів, який діє з 1997 р. У різний час у складі 
ЮНЕП утворювалися різноманітні спеціалізовані робочі органи. Нині, 
зокрема, діють такі дивізіони, як Дивізіон раннього попередження та оцінки, 
Дивізіон політики розвитку та права, Дивізіон технології, промисловості та 
економіки, Дивізіон реалізації політики у сфері навколишнього середовища, 
Дивізіон регіонального співробітництва, Дивізіон міжнародних конвенцій з 
навколишнього середовища, Дивізіон із зв’язків та публічної інформації та 
Дивізіон координації глобальних заходів щодо навколишнього середовища. 

У складі ЮНЕП також діє Фонд з навколишнього середовища. Кошти 
цього фонду формуються за рахунок добровільних внесків держав та 
міжнародних організацій і спрямовуються на фінансування програм, які 
становлять спільний інтерес, зокрема: запровадження та функціонування 
систем контролю, оцінки і збирання даних у загальносвітовому та 
регіональних масштабах, удосконалення заходів контролю за станом та якістю 
навколишнього середовища, проведення наукових досліджень у галузі 
навколишнього середовища, поширення та обмін відповідною інформацією, 
сприяння розробці та впровадженню промислових та інших технологій, які б 
найбільше відповідали політиці економічного зростання і були сумісними з 
необхідними заходами щодо охорони навколишнього середовища. 

Перелік заходів, на які використовуються кошти Фонду з 
навколишнього середовища щорічно визначаються Радою керуючих ЮНЕП, 
яка також щорічно звітує про діяльність Програми перед Генеральною 
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Асамблеєю ООН, при чому звіт подається до Генеральної Асамблеї ООН не 
безпосередньо, а через Економічну та Соціальну Раду ООН. 

Необхідно відзначити, що формального постійного членства держав у 
ЮНЕП не існує. Оскільки ЮНЕП є установою системи ООН, її діяльність 
поширюється на усі держави-члени ООН, хоча безпосередню участь у роботі 
Програми та її органів беруть ті держави, представники яких входять до складу 
Ради керуючих ЮНЕП, Кабінету постійних представників та Комітету 
міністрів. 

Незважаючи на те, що під час заснування ЮНЕП Генеральна Асамблея 
ООН визначила повноваження тільки її органів і не окреслила функцій 
Програми в цілому, аналіз більш як сорокарічної діяльності ЮНЕП дозволяє 
зробити висновок про її основні функції. Загалом можна виділити чотири 
головні напрями діяльності ЮНЕП: збирання, аналітична обробка і 
поширення інформації про стан навколишнього середовища у світі; 
формування завдань і стратегії здійснення програмних заходів у глобальному 
і регіональному масштабах, а також у масштабах окремих країн; ініціювання 
розробки і прийняття екологічних договорів та конвенцій; фінансування 
проектів і програм з Фонду навколишнього середовища [2, с. 798]. 

Важливою характеристикою правового статусу ЮНЕП є її юридична 
несамостійність та обмеженість міжнародної правосуб’єктності на користь 
головних органів ООН. Зокрема, ЮНЕП не має права укладати міжнародні 
договори або застосовувати ті чи інші міжнародні санкції до суб’єктів 
міжнародного права, які допустили порушення міжнародно-правових норм у 
сфері охорони навколишнього середовища. Тим не менше, в результаті 
достатньо тривалої діяльності ЮНЕП більш-менш чітко оформилася її 
організаційна структура та визначилися її основні функції, що дозволяє 
зробити висновок про поступову еволюцію правового статусу ЮНЕП у бік 
його зближення з правовим статусом міжнародної організації. 

Перетворення ЮНЕП на повноцінну міжнародну організацію значною 
мірою б посилило ефективність її діяльності, надавши її повноваження у сфері 
міжнародної правотворчості, вирішення спорів між державами у сфері 
охорони навколишнього середовища тощо. Тому не дивно, що після публікації 
у лютому 2007 р. Четвертої доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни 
клімату Президент Франції Ж. Ширак проголосив «Паризький заклик до дії», 
в якому наголошувалося на необхідності реформування ЮНЕП та створення 
на її основі та на основі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
єдиної Екологічної Організації Об’єднаних Націй (UNEO). Цей заклик був 
підтриманий ще 46 державами світу, однак країни, що викидають 
максимальну кількість парникових газів (США, Росія та Китай) проігнорували 
його [3]. 

Ідея перетворення ЮНЕП у повноцінну міжнародну організацію не 
виглядає неможливою, тим більше, що у міжнародній практиці подібна 
трансформація статусу спеціалізованого органу ООН вже мала місце. Так, у 
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1966 р. відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН була створена 
Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), що мала 
правовий статус, подібний до статусу ЮНЕП, ЮНІСЕФ, ЮНКТАД чи 
ПРООН. Проте, після того, як держави-члени ЮНІДО розробили, підписали 
та ратифікували статут ЮНІДО, у 1985 р. вона перетворилася на повноцінну 
міжнародну організацію, пов’язану з ООН угодою про співробітництво. 
Активні дискусії щодо перетворення на міжнародну організацію тривають і на 
сесіях ЮНКТАД [4, с. 25]. 

На нашу думку, перетворення ЮНЕП на самостійну міжнародну 
організацію стане важливим, і що найголовніше – логічним етапом процесів 
інституціоналізації у галузі міжнародного права навколишнього середовища, 
оскільки завдяки цьому в механізмі міжнародно-правової охорони довкілля 
утвориться самостійна спеціалізована універсальна міжнародна організація, 
що здійснюватиме повноцінне керівництво і координацію співробітництва 
держав та інших суб’єктів міжнародного права у сфері навколишнього 
середовища. Але необхідною передумовою такого кроку має стати чітке 
визначення функцій новоутвореної міжнародної екологічної організації. 
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