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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
Корж Р.А., Сиксин Ю.А.., 

студентки 5 курсу, 

Слюта В.Б., 

викладач кафедри географії, 
 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ  

ТЕРИТОРІЇ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ 
 
Ландшафтознавство розглядає походження, структуру, зміни, просторову диференціацію і інтеграцію 

ландшафтів, а також їх окремі властивості, взаємозв'язки елементів і морфологічних частин, їх зміни під 
впливом природних і антропогенних факторів [1]. 

До найважливіших задач ландшафтознавства відноситься розробка теоретичних основ раціонального 
природовикористання, в тому числі охорони природи [2]. 

Ця природна область займає східну частину Українського Полісся й охоплює північно-східну частину 
Чернігівської області та північно-західну частину Сумської області [5]. 

Ландшафти Новгород-Сіверського Полісся мають перехідний характер від поліських (79,2%) до 
північнолісостепових (близько 15%). 

За природними умовами Новгород-Сіверське Полісся значно відрізняється від Чернігівського 
своєрідним геоструктурним положенням, має іншу геологічну будову, яка позначається на рельєфі, 
гідрологічних умовах, процесах ґрунтоутворення. 

Новгород-Сіверське Полісся розташоване на південно-західному схилі Воронезького кристалічного 
масиву. Глибина фундаменту коливається від 100 (басейн р. Знобівка) до 400-900 м (Новгород-Сіверський – 
384 м, Холми, Короп). Фундамент перекритий малопотужними осадковими відкладами верхнього палеозою 
і мезокайнозою, що залягають моноклінально. Особливо характерні для області породи крейдового віку, 
представлені мергелем і крейдою. Вони високо підняті над місцевим базисом ерозії, часто відслонюються по 
річкових долинах і в багатьох місцях на крейді збереглися палеогенові відклади, які мають незначну 
потужність. Найчастіше крейдові відклади перекриваються невеликою товщею антропогенових, які 
представлені мореною, водно-льодовиковими, алювіальними відкладами та лесоподібними суглинками [4]. 

У ландшафтній структурі області переважають морено-зандрові місцевості з дерново-слабо- і 
середньо підзолистими ґрунтами під суборами і борами. Алювіально-зандрові місцевості на крейдовій 
основі зі значною залісеністю характерні для північної і північно-східної частини. Тут розвинені карстові 
явища. Значні площі займають місцевості лесових еродованих рівнин із сірими лісовими ґрунтами. Вони 
поширені в центральній та південній частинах і на правобережжі Десни. Яружно-балкові ландшафтні 
місцевості розвинені не тільки на лесових "островах", а й на підвищених ділянках крейдових порід. Тут 
поширені яри, балки, лощини, делювіальні схили зі змитими ґрунтами. Досить різноманітні та своєрідні 
заплавні місцевості. У долині Десни заплава досягає ширини від 1 до 4 км. На заплавах поширені мокрі й 
сухі луки, болота, озера-стариці, лісові й чагарникові ділянки. 

Істотних змін зазнали ландшафти територій, де розробляються родовища крейди, пісків, що 
використовуються як сировина для будівельних матеріалів [4]. 

Вивчення динаміки ландшафтів може йти з різною детальністю і глибиною і охоплювати одну або 
декілька сторін її багатообразних проявів [3]. 

Отже, сучасний стан довкілля Новгород-Сіверського Полісся формують природно-антропогенні 
комплекси. Серед антропогенних ландшафтів, які мають вплив на зміни природного середовища і 
формування екологічної ситуації домінують сільськогосподарські ландшафти, ландшафти населених 
пунктів та промислових об’єктів. 

 

Література: 
 

1. Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник. –Чернівці: Книги – XXI, 
2008. – 168с. 

2. Ландшафтна екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Гуцуляк, 
Н. В. Максименко, Т. В. Дудар. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 284 с. 
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3. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник; Львів. нац. ун-т 
ім. І.Франка. - Л., 2002. - 172 c. - Бібліогр.: с. 156-169. 

4. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. К: Знання, 2005. 511 с. 
5. Регіональна схема екомережі Чернігівської області. URL: https://chor.gov.ua/images/ 

Razdely/_docum/ Rishennia/7_sklykannia/8_sessiya/Regionalna_shema_oblasti 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ УКРАЇНИ (МОСТО-, 

ДОРОГОБУДУВАННЯ) 
 
Під поняттям «методи державного управління» розуміють способи владного впливу державних 

органів на процеси суспільного й державного розвитку, на діяльність державних структур і конкретних 
посадових осіб. Методи державного управління визначають механізми встановлення взаємовідносин між 
суб'єктом та об'єктом державного управління, реалізації компетенції суб'єктів державного управління 
відповідно до їх владно-управлінських повноважень. Вони безпосередньо пов'язані з практичною 
реалізацією державної влади її керівним впливом на об'єкти державного управління відповідно до 
інтересів і волі держави, із забезпеченням реалізації цілей і функцій державного управління [1, с. 112]. 

Недостатня ефективність механізмів державного управління виробничою інфраструктурою (мосто-, 
дорогобудування) сьогодні, визначається рядом чинників : недосконалістю нормативно-правового 
забезпечення, недостатньо оптимізованою структурою діяльності органів управління у цій сфері, 
недостатньо активним та ефективним механізмом взаємодії та впливу громадськості на систему 
управління, нерозвинутістю нових механізмів фінансування мосто-, дорогобудування, зокрема, 
державно-приватного партнерства тощо [2, c. 12]. 

Інструментами організаційного механізму державного управління виробничою інфраструктурою 
України мосто, дорого будування – виступає: 

 планування – вивчення стану доріг та визначення об’єктів, які необхідно ремонтувати чи 
будувати, а також пріоритетні напрямки утримання доріг; 

 координація – здійснення координування державного управління на всіх рівнях, що дозволить володіти 
ситуацією по всій Україні та координувати дію всіх суб’єктів процесу управління дорожньою інфраструктурою; 

 розвиток організацій, який дозволить вдосконалювати суб’єкти управління виробничою 
інфраструктурою та посилить контроль за ними; 

 технічна допомога, яка повинна передбачати вдосконалення технологічних процесів в управлінні 
виробничою інфраструктурою та впроваджувати в даний процес інновації; 

 функції розвитку – передбачають розвиток організацій, підприємств, та покращення 
фінансування даних процесів; 

участь громади – один з найважливіших складових організаційного інструменту, оскільки це 
забезпечить розвиток громадянського суспільства та посилить контроль за виконанням завдань, які 
покладені на суб’єктів державного управління виробничою інфраструктурою [3, c.15]. 

Відповідно для удосконалення організаційного забезпечення пропонуємо здійснювати на основі 
таких напрямків: 

 покращення якості інфраструктури, тобто всі діїі з вдосконалення організаційного забезпечення 
спрямовувати на покращення якості доріг та інфраструктури; 

 оптимізація роботи суб’єктів державного управління виробничою інфраструктурою, що включає 
реструктуризацію, створення нових структурних елементів та скорочення вже існуючих; 

https://chor.gov.ua/images/%20Razdely/_docum/%20Rishennia/7_sklykannia/8_sessiya/Regionalna_shema_oblasti
https://chor.gov.ua/images/%20Razdely/_docum/%20Rishennia/7_sklykannia/8_sessiya/Regionalna_shema_oblasti
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 залучення громадськості повинно відбуватися з метою посилення контролю з боку громадян держави 
та залучення їх до участі у збереженні інфраструктури та посилення розвитку громадянського суспільства; 

 зменшення бюджетних видатків на утримання суб’єктів управління ввиробничою 
інфраструктурою, оскільки велика частина бюджетних коштів витрачається на утримання роздутих 
штатів автодоріг, фінансування яких за останні роки значно зменшилося і тому більша половина коштів 
йде не на ремонт, чи утримання доріг, а на заробітну плату [4]. 

Діюча структура державного управління виробничою інфраструктурою є надто збільшеною і 
потребує негайної оптимізації. Так, у структурі Державного агентства автомобільних доріг Україниє такі 
структурні підрозділи, які відповідають за окремі напрямки роботи: 

1. Щодо розвитку та будівництва доріг є департамент розвитку доріг України, відділ будівництва та 
реконструкції доріг, відділ ремонтів доріг. На нашу думку їх треба оптимізувати і утворити один 
департамент, який буде відповідати за дану ділянку роботи; 

2. Щодо документації по ремонту та утриманні доріг є один відділ, а саме відділ проектних робіт та 
кошторисного ціноутворення. На нашу думку цей відділ в структурі є повністю оправданий і його 
існування треба продовжувати, оскільки ведення проектної документації є одним з найголовніших 
завдань у будівництві інфраструктури; 

3. Щодо фінансово-економічної роботи, то є департамент фінансово-економічної роботи, відділ 
управління фінансами, відділ бюджетного фінансування, відділ економічного моніторингу, аналізу та 
оплати праці, відділ методології та організації тендерів та договірної роботи, відділ методології та 
організації бухгалтерського обліку та звітності, відділ внутрішнього аудиту[5]. 

На сьогодні існує багато проблем, які перешкоджають розвитку державно-приватного партнерства у 
Україні, основними з яких є: 

1. Відсутність досвідчених кадрів, які могли б рухати державно-приватне партнерство - як з боку 
бізнесу, так і держави.  

2. Відсутність проектів, привабливих і відповідних до вимог банків (bankable projects).  
3. Неготовність приватного сектору: невелика кількість приватних операторів у вкрай невеликій кількості 

секторів. Сприйняття в середовищі українського бізнесу державно-приватного партнерства і концесій як 
проектів із украй високими ризиками й низькою прибутковістю, невизначеністю щодо майбутніх умов.  

4. Неготовність органів влади до партнерських відносин і реалізації проектів державно-приватного 
партнерства.  

5. Прогалини й обмеження законодавства (зокрема, концесійного) і недолік правозастосовної практики. 
6. Недостатня регіональна активність в ініціюванні проектів, так їх виконанні.  
7. Неготовність інвестувати в довгострокові проекти й ін. 
Створена в Україні законодавча база в цілому забезпечує регламентування та регулювання 

концесійної діяльності. За оцінками європейських експертів, Закон України «Про концесії на будівництво 
та експлуатацію автомобільних доріг» є одним з найкращих в Європі у цій сфері. 

Позитивно, що підготовка та проведення Євро-2012 сприяли інтенсифікації в Україні співробітництва 
в межах ДПП, що полягало в таких аспектах:  

1. Покращення інституційного забезпечення ДПП шляхом прийняття нормативно-правових актів, які 
регламентують принципи та форми ДПП, визначають вимоги до партнерів, перелік необхідних 
документів для укладення угод ДПП.  

2. Розвиток інфраструктурного забезпечення укладання договорів ДПП. В Україні створено спеціалізовані 
органи, відповідальні за реалізацію ДПП: Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку 
державно-приватного партнерства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Український центр 
сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України, структурні підрозділи обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування, а також громадські організації, які надають підтримку розвитку ДПП.  

3. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення ДПП. Спеціалізованими органами, 
відповідальними за розвиток ДПП, громадськими організаціями, науковими, науково-дослідними установами 
реалізовано низку проектів, метою яких була освітня, методична, інформаційна підтримка ДПП в Україні [7]. 

Довідково. В Україні започатковано програми підтримки ДПП, реалізовано навчально-методичні та 
практичні заходи з впровадження ДПП, найдієвішими з яких є програма міжнародної технічної допомоги 
«Програма розвитку державно-приватних партнерств в Україні»  
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МЕДИЧНА РЕФОРМА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ІМ. О.Ф. ГЕРБАЧЕВСЬКОГО» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. 

Першочергове завдання кожної держави - забезпечення високого рівня охорони здоров'я людей. 

Цінність людини для країни можливо оцінити через рівень розвитку медицини. Комунальної Установи 

«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради має задовольняти 

індивідуальні потреби пацієнтів та бути максимально адаптованою до сучасних вимог, які виникають в 

умовах глобалізації. В умовах реформування медицини необхідно враховувати та впроваджувати світові 

практики та розробки в галузі охорони здоров'я; забезпечувати постійний моніторинг санепідеміологічного 

стану в країні та за її межами; впроваджувати міжнародні підходи щодо управління у сфері охорони здоров'я. 

Особливо актуальним є питання управління стратегічним розвитком Обласної клінічної лікарні в 

умовах пандемії, викликаної вірусом COVID 19, оскільки за таких умов нагальну роль відіграє інтеграція 

національних медичних норм і правил у міжнародний простір. 

Питання реформування медицини привертають увагу низки науковців, зокрема Т. Авраменко, 

М. Белінської, О. Вахненка, О. Возного, Н. Кризини, В. Мортікова. та інших. Дослідники акцентують 

увагу на необхідності розроблення сучасної стратегії розвитку закладів охорони здоров'я, яка буде 

відповідати глобалізаційним трендам. Так, зокрема Н.П. Кризина, зазначає, що "стратегічною метою 

державної політики у сфері охорони здоров'я є підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя і 

збереження генофонду українського народу". 

Таким чином, проблематика формування ефективної стратегії управління закладом охорони здоров'я 

в сучасних умовах набуває нових рис та особливої актуальності. Незважаючи на значну кількість 

наукових досліджень, присвячених питанням управління у сфері охорони здоров'я, в умовах 

глобалізаційних змін виникають нові тенденції та чинники, які потребують ретельних досліджень. 

Основна частина. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/spcb/2010_4/st_5.pdf
http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68383.doc.htm
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Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради – провідний 

лікувально-профілактичний заклад в області. Заклад є центром високоспеціалізованої медичної допомоги 

(третинний рівень) дорослому населенню. Метою Обласної клінічної лікарні є комплекс дій, направлених 

на вирішення вищеперерахованих завдань, основаних на принципах доступності, соціальної 

справедливості, високої якості, превентивності, своєчасності, простоти надання.  

Оцінювання сучасного стану, тенденцій та результатів реформування системи охорони здоров'я в 

Україні та обґрунтування напрямів стратегічного управління розвитком закладів охорони здоров'я в 

умовах глобалізаційних змін є важливим та першочерговим завданням. 

Сучасний вектор реформування системи охорони здоров'я в Україні насамперед пов'язаний зі 

стратегією децентралізації. За умов яких заклади охорони здоров'я набувають певної самостійності, що, з 

одного боку, дозволяє врахувати регіональні особливості розвитку, швидко і гнучко реагувати на зовнішні 

виклики, а, з іншого боку, зумовити надмірну комерціалізацію медицини, неготовність представників 

галузі до радикальних ринкових впроваджень та необхідності впровадження елементів маркетингу для 

забезпечення ефективності функціонування. Наслідком децентралізації в управління охороною здоров'я 

є часткове перенесення відповідальності безпосередньо на обласні клінічні лікарні, які не в змозі повністю 

виконувати всі управлінські функції. 

Тому нагальним залишається питання оптимального поєднання соціально-економічної та фінансової 

самостійності закладів охорони здоров'я та державного управління, регулювання та підтримки цієї сфери. 

На думку Л.А. Ляховченко, "система охорони здоров'я в Україні — це комплексна галузь, яка повинна 

ґрунтуватися на принципах ефективної взаємодії багатьох центральних органів влади на рівні 

Міністерства охорони здоров'я, фінансів, економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, освіти і 

науки та інших міністерств та відомств". 

Медична реформа в Україні стартувала на початку 30 січня 2018 р., коли набув чинності Закон 

України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168 VIII від 

19.10.2017 р. Відповідно до основних положень даного закону сформовано основні етапи, кроки та 

стратегія трансформації системи охорони здоров'я відповідно до міжнародних прогресивних практик. 

Важливим напрямком реформування системи охорони здоров'я було створення Національної служби 

здоров'я України (НСЗУ), яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення через виконання таких завдань: 

1. Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 

за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій). 

2. Виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. 

3. Внесення на розгляд Міністра охорони здоров'я пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. 

Вже стартував другий етап медичної реформи. Основні положення медичної реформи зводяться 

насамперед до створення мінімального гарантованого пакету медичних послуг для населення відповідно 

до пріоритетів охорони здоров'я та можливостей державного фінансування. Таким чином, в Україні 

впроваджено принцип "гроші ходять за пацієнтом", згідно з яким державою не виділяються конкретні 

кошти на фінансування закладів охорони здоров'я, а оплачуватиме їх послуги за результатами діяльності. 

Існує перелік безоплатних послуг, які фінансуються державою в межах програми медичних гарантій. 

Водночас процедура отримання цих безоплатних послуг залишається не зовсім зрозумілою для частини 

пацієнтів, а тому підлягає певній критиці. 

За результатами досягнення медичної реформи, сформулюємо перспективні напрями управління 

стратегічним розвитком Комунальної Установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» 

Житомирської обласної ради з урахуванням впливу глобалізації: 

 організаційна — покращення якості медичних послуг; удосконалення превентивної медицини; 

удосконалення моніторингу захворювань та негативних чинників, що впливають на стан здоров’я людей; 

поглиблення інтеграції між суб’єктами та об’єктами системи охорони здоров’я; покращення системи мотивації 

медичних працівників та методики оцінювання їхньої роботи; підвищення рівня технологічного оснащення; 

 політико-правова — пріоритетність життя і здоров’я людини понад інші інтереси, удосконалення 

нормативно-правової, законодавчої бази; демократизація у сфері управління шляхом удосконалення галузевого 

управління; забезпечення прозорості перерозподілу коштів, удосконалення системи державного контролю та 
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регулювання; продовження напряму децентралізації управління в медицині; забезпечення роз’яснювальної 

функції для споживачів медичних послуг; запровадження закордонного досвіду та технологій; 

 фінансово-економічна — обґрунтування потреби у фінансових ресурсах; оптимізація бюджетів; 

мінімізація залучення інвестицій; обґрунтування резервів зниження витрат на утримання, зокрема 

підвищення рівня енергоефективності; диверсифікація діяльності, розвиток додаткових напрямів 

діяльності, наприклад, косметології, превентивної медицини; 

 соціально-медична — підвищення рівня соціальної відповідальності лікарів за результати наданих 

медичних послуг; підвищення відповідальності населення за стан здоров’я за рахунок своєчасного 

звернення за медичною допомогою або виконання превентивних заходів; підвищення якості діагностики 

захворювань; зміцнення довіри до лікарів; підвищення якості медичної освіти; розвиток медичної 

інфраструктури; зменшення черг; розвиток страхової медицини; зменшення захворюваності та 

продовження тривалості життя. 

Таким чином, основною управління стратегічним розвитком Комунальної Установи «Обласна 

клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» має стати посилення правової бази,  забезпечення прозорості 

та своєчасності розподілу коштів, орієнтація на найкращий міжнародний досвід. Щодо організаційної 

сфери, то насамперед необхідно звернути увагу на якість та доступність медичних послуг для всіх верств 

населення. У цілому результатом стратегічних перетворень у сфері управління закладами охорони 

здоров'я має стати зменшення захворюваності та продовження тривалості життя. 

Висновки та пропозиції. 

Система охорони здоров'я в Україні — це сфера, яка потребує першочергової уваги та відповідної 

трансформації згідно глобалізаційних вимог та потреби підвищення якості медичних послуг. 

Загальнодоступні статистичні данні підкреслюють відставання показників ефективності функціонування 

системи охорони здоров'я в Україні від європейских. 

Основні напрями управління стратегічним розвитком Комунальної Установи «Обласна клінічна 

лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради в умовах глобалізаційних змін охоплюють 

правову, організаційну, фінансово-економічну, соціально-медичну сфери. Водночас галузь охорони 

здоров'я має бути інтегрованою з усіма сферами національної економіки, а глобальною метою 

ефективного стратегічного управління — є зменшення захворюваності та продовження тривалості життя, 

що сприятиме економічному зростанню в державі. 
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СТАНДАРТИ НАТО ЩОДО МОРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ БОЙОВОЇ 

ПОТУЖНОСТІ ВІЙСЬК АЛЬЯНСУ 
 
НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – організація північноатлантичного договору, 

міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та 
Північної Америки. Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів політичними та 
військовими засобами відповідно до Статуту ООН. У статті 5 Північноатлантичного договору зазначено, 
що збройний напад на одного або на кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів. 

Поряд з цим, НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні Альянсу є збройні сили – країн-
членів. Надані у розпорядження НАТО сили, маючи власну організаційно-штатну структуру, весь час 
залишаються під національним командуванням та управлінням, окрім випадків, коли країни-члени НАТО 
відправляють ці сили для виконання конкретних завдань, встановленим чином, під проводом НАТО [1]. 

Незважаючи на ці обставини, Альянс повинен бути здатний виконувати весь діапазон місій – від 
бойових дій низької інтенсивності до операції повного спектру, що вимагає постійної генерації та 
застосування (прикладання) бойових потужностей [2-4].  

А тому, ефективність застосування наданих у розпорядження НАТО сил досягається забезпеченням 
їх максимальної взаємосумісності (interoperability) яка базується на запровадженні стандартів 
Північноатлантичного альянсу. Стандарти НАТО є запорукою для військових усіх країн Альянсу. 

У стандартах (STANAG) НАТО зазначається, що сили НАТО повинні бути оснащеними та готовими 
до виконання найскладніших і найінтенсивніших бойових операцій, що потребує утримання бойової 
потужності військ.  

Бойова потужність відображає фактичний стан військ на даний час. Це результат усього процесу 
формування сил – озброєння, підготовки доктрини, морального та інші фактори, які надають силу 
командирові, готовому і здатному до дій [2; 4]. 

Загалом у керівних документах НАТО бойова потужність визначається трьома взаємопов’язаними 
компонентами: моральним, концептуальним і фізичним. Поряд з цим, жоден з компонентів не 
визначається важливішим за інший. 

З метою більш глибокого розуміння сутності кожного із вищезазначених компонентів бойової 
потужності військ НАТО коротко охарактеризуємо їх. 

Концептуальний компонент. Як зазначається у STANAG 2437/AJP-01(E)(1) (2017) Allied Joint 
Doctrine for Operations/Доктрина об’єднаних сил НАТО та STANAG 2526/AJP-5 (2019) Allied Joint 
Doctrine for The Planning of Operations/Доктрина об’єднаних сил НАТО щодо планування операцій, 
концептуальний компонент формує інтелектуальну основу військ та їх дій,  структуру мислення 
особового складу, розуміння мети та завдань місії (майбутніх дій) і допускає аналіз майбутнього 
безпекового середовища. До того ж, концептуальний компонент формує ставлення особового складу до 
кризи, конфлікту, війни тощо. Адже, розуміння мети та завдань місії, легітимності застосування військ 
може підсилити моральний компонент. 

Фізичний компонент являє собою сукупність засобів ведення збройної боротьби. Фізичний 
компонент може підсилити моральний компонент військ. Адже, рівень укомплектованості військ 
особовим складом, бойовою технікою та озброєнням, навченість та забезпеченість особового складу 
безпосередньо впливає на моральний стан військ [2-4]. 

Проте, у STANAG 2437/AJP-01(E)(1) (2017) Allied Joint Doctrine for Operations/Доктрина об’єднаних 
сил НАТО говориться, що немає значення наскільки передовими є бойова техніка та озброєння, якщо 
людям котрі керують ними, бракує легітимності, моральності, мотивації або адекватного командування [2]. 

Моральний компонент може піддаватись негативному впливу через брак політичної або суспільної 
підтримки операції і/або через слабке керівництво.  
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Отже, бойова потужність військ генерується людьми. Тому, правильне використання морального 
компоненту бойової потужності військ залежить від лідерських якостей командування, яке культивує 
відвагу, енергійність, рішучість і базується на повазі та турботі про підлеглих. 

Саме тому у STANAG 2437/AJP-01(E)(1) (2017) Allied Joint Doctrine for Operations/Доктрина 
об’єднаних сил НАТО, STANAG 2490/AJP-3(С) (2019) Allied Joint Doctrine for The Conduct of 
Operations/Доктрина об’єднаних сил НАТО щодо ведення операцій та STANAG 2526/AJP-5 (2019) Allied 
Joint Doctrine for The Planning of Operations/Доктрина об’єднаних сил НАТО щодо планування операцій 
говориться, що до принципів об’єднаних багатонаціональних операцій віднесено принцип підтримання 
морального стану (Maintenance of morale) [2-4]. Підтримання морального стану має велике значення для 
успіху операції. Командувачі (командири) мають надихати особовий склад на виконання завдань.  

Розуміння важливості підтримання морального стану особового складу військ надає змогу командувачам 
(командирам) і штабам злагоджено підходити до вирішення проблем планування та ведення операцій. У 
STANAG 2565/AMedP-8.10 A Psychological Guide for Leaders Across the Deployment Cycle/Психологічні поради 
для лідерів в умовах виконання бойових завдань зазначено: моральний стан (Morale) – це широкий термін, який 
передбачає індивідуальну та групову оцінку готовності особового складу.  

На індивідуальному рівні оцінюється психічний стан та психологічна готовність 
військовослужбовців. У разі, коли йдеться про груповий рівень, ведення об’єднаних багатонаціональних 
операцій вживається термін морального стану [5].  

Зваживши на те, що у збройних силах країн-членів НАТО є багато національних точок зору щодо 
сутності та порядку дослідження морального стану, у STANAG 2565 говориться, що з метою 
забезпеченням максимальної взаємосумісності у збройних силах країн-членів НАТО при оцінюванні 
морального стану, поряд з психічним станом (рівнем психологічної готовності) особового склад 
аналізується моральний стан: командний клімат/Climate, згуртованість/Cohesion, лідерство/Leadership 
Behaviours, фактори стресу та умов виконання бойового завдання/Stressors and deployment Events, 
психологічне здоров’я особового складу/psychological Health. 

Саме моральний стан допомагає військовим командирам більш ефективно керувати своїми 
підрозділами (частинами), своєчасно та ефективно вживати заходів для вирішення  проблем тощо. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз сутності морального компонента бойової потужності 
військ, згідно стандартів НАТО дає підстави зробити висновки: 

1. Впровадження нормативних документів та стандартів НАТО в усі види діяльності ЗС України є 
одним із пріоритетний завдань, що забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та 
досягнення взаємосумісності з силами та засобами провідних держав-членів НАТО. 

2. У стандартах НАТО бойова потужність визначається трьома взаємопов’язаними компонентами: 
моральним, концептуальним і фізичним, які взаємодіють між собою та доповнюють один одного. 

3. Реалізованою частиною морального компоненту бойової потужності військ, згідно STANAG НАТО є 
їх моральний стан. Поряд з цим, підтримання морального стану має велике значення для успіху об’єднаних 
багатонаціональних операцій. Командувачі (командири) мають надихати особовий склад на виконання завдань. 

4. Адже, моральний компонент стосується людського аспекту бойової потужності, правильне 
використання якого залежить від лідерських якостей командування, яке культивує відвагу, енергійність, 
рішучість і базується на повазі та турботі про підлеглих.  
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
Практика регулювання міграційного руху населення в межах країни та за її межами вимагає нового 

бачення становища людини у сфері зайнятості, що пов’язано з конкуренцією, свободою і добровільністю 
вибору сфери суспільно корисної діяльності та зміною місця проживання і праці, зокрема й з виїздом за 
кордон. Широкомасштабна еміграція населення найактивнішого репродуктивного віку негативно 
впливає на шлюбність і народжуваність, що, в свою чергу, відбивається на відтворенні населення країни 
в цілому, а також її трудового потенціалу. Ось чому тепер украй необхідними є вироблення активної 
державної міграційної політики, а також визначення напрямів її реалізації. 

На думку І.В.Індиченко, до основних напрямів міграційної політики України належить: сприяння 
репатріації; повернення депортованих; допомога біженцям і шукачам притулку; регулювання імміграції 
в Україну іноземців та осіб без громадянства; запобігання вимушеній міграції громадян України, 
нелегальній міграції в Україну та розв’язання проблем, пов’язаних з еміграцією українських громадян 
закордон; міжнародне співробітництво у сфері міграції з Управлінням Верховного Комісара ООН у 
справах біженців, Міжнародною організацією праці, Міжнародною організацією з міграції [2]. 

З метою формування державної міграційної політики на національному рівні Кабінет Міністрів 
України підтримує партнерські зв’язки з громадянським суспільством, академічною спільнотою та 
діаспорою через спеціальні дорадчі органи. Регламент Кабінету Міністрів України передбачає можливість 
консультацій із соціальними партнерами під час підготовки проектів нормативно-правових актів, зокрема, 
пов’язаних із міграційними питаннями. Україна представлена в керівних органах Міжнародної організації 
з міграції та Агентства ООН у справах біженців, а також у Глобальному форумі з питань міграції та 
розвитку й у кількох регіональних консультативних процесах, де має змогу обмінюватися досвідом та 
рекомендаціями щодо формування міграційної політики. Відповідальність за визначення напрямів 
регулювання державної міграційної політики розділено між Міністерством внутрішніх справ України та 
Міністерством соціальної політики України, у той час як Державна міграційна служба України реалізує 
міграційну політику та надає рекомендації щодо неї. 

Проте, зауважимо, що доцільним є не лише співробітництво України з міжнародними інституціями 
та організаціями, а власне двостороння та багатостороння співпраця з країнами світу щодо врегулювання 
найбільш перспективних або найбільш проблемних міграційних потоків. Такої ж думки дотримується і 
І.Горбачова, яка зазначає, що основою державної міграційної політики мають стати міждержавні угоди 
України з країнами-потенційними споживачами нашої робочої сили, які базуватимуться на міжнародному 
праві, що забезпечить політичні та соціальні гарантії працівникам-емігрантам [1]. 

К.В.Шиманська вважає, що пріоритетним напрямом міграційної політики є не лише ідентифікація та 
стимулювання найбільш бажаних категорій іммігрантів та сприяння рееміграції українців, а й її поєднання 
та узгодження із соціальною політикою та державною політикою зайнятості, адже ключовим наслідком 
впровадження міграційної політики є перерозподіл трудових ресурсів, як правило в окремих регіонах, що, 
відповідно впливає на рівень зайнятості, середню заробітну плату та інші соціальні гарантії тощо [5]. 
Виваженість та соціально-економічна обґрунтованість положень міграційної політики має виходити на 
перший план при її формуванні, адже потрібно нівелювати самі передумови масового виїзду населення 
України та припливу небажаних іммігрантів, а не квотувати самі міграційні потоки. Такий підхід 
вважаємо більш природним засобом досягнення міграційної рівноваги, що, разом з тим, забезпечуватиме 
дотримання прав та свобод громадян України й відповідатиме інтересам державної безпеки України. 

О.І.Шапоренко визначила такі основні напрями реалізації державної міграційної політики: регулювання 
трудової міграції (розширення інформаційної бази та обсягів консультаційних послуг у країнах походження 
мігрантів, транзиту й призначення з метою побудови можливостей урядів для кращого управління трудовою 
міграцією); регулювання нелегальної міграції (проведення інформаційних кампаній із запобігання 
незаконної міграції); удосконалення прикордонного та міграційного контролю; повернення/ реінтеграція 
мігрантів (укріплення можливостей урядів і спільнот для інтеграції осіб, які повертаються до своїх країн); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622/2011?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC#w14
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соціальна та медична допомога мігрантам; допомога в добровільному поверненні мігрантів; розробка 
дослідницьких програм, спрямованих на розв’язання проблем у сфері міграції [4]. 

Для подальших дій у сфері міграції О.А.Малиновською визначено п’ять основних напрямів: 1) 
організація легальної імміграції відповідно до пріоритетів, потреб та можливостей окремих країн, 
забезпечення інтеграції мігрантів; 2) запобігання нелегальній міграції, забезпечення повернення нелегальних 
мігрантів до країни походження чи транзиту; 3) підвищення ефективності прикордонного контролю; 4) 
розбудова європейської системи притулку; 5) поглиблення співробітництва з країнами походження мігрантів 
з метою забезпечення синергетичної взаємодії між міграцією та розвитком [3, с. 137]. У той же час, на більш 
тривалу перспективу слід реалізовувати такі напрями державної міграційної політики: зменшення мотивів 
до неврегульованої міграції; удосконалення управління кордоном; формування чіткої спільної політики ЄС 
щодо притулку; розроблення нової політики щодо легальної міграції з метою збереження привабливості 
Європи для економічних мігрантів та максимізації вигод від міграції для країн-членів ЄС. 

Окрім того, важливим елементом реалізації міграційної політики України є встановлення дієвого 
механізму візової підтримки міграційних потоків, адже причиною посилення нелегальної міграції є 
ухилення від дотримання візових вимог країн-реципієнтів, а також їх порушення в ході міграції 
(наприклад, переміщення з країни призначення до інших країн Шенгенської зони без отримання 
відповідних дозвільних документів) та працевлаштування у місці призначення (наприклад, надання 
недостовірних відомостей про майбутнього роботодавця або місце проживання – до речі, попит на такі 
послуги активізував діяльність фірм, що забезпечують подібне нелегальне оформлення документів, що 
вимагаються візовими центрами відповідних країн). Такі масові та системні порушення спричиняють 
посилення нелегальної міграції українців за кордон.  

Проте, подібна проблема характерна і для імміграційних потоків, оскільки приплив до України мігрантів 
з інших країн (особливо у випадку нелегальної імміграції) не дозволяє адекватно оцінити стан ринку праці, 
вводить його в «тіньовий» сектор, оскільки іммігранти, не маючи дозволу на легальне працевлаштування, 
погоджуються на «зарплату в конверті», причому нижчу, ніж в середньому по регіону та галузі.  
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THE ROLE OF A DIPLOMAT IN THE REPRESENTATION OF HIS COUNTRY 
          
In the modern world, various events take place every day in the international arena: the signing of memoranda 

of cooperation between countries, the declaration of wars, conflicts of interest, terrorist attacks, the creation of new 
alliances and so on. And in all these situations, their understanding and successful solution, which appears at the 
international or national level, is needed. The very solution of such issues falls on the shoulders of diplomats who 
represent and defend the interests of their state in any corner of the world. They are the ones who can solve 
problems not with the help of weapons and the deaths of innocent people, but with their high negotiation skills, 
subtleties of psychology and impeccable awareness of this problem. Hadley Bull, a prominent professor of 
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international relations at the Australian National University, defines diplomacy as the provision of relations 
between sovereign states in world politics by official agents and government officials through peaceful means. 
And it is diplomats who often have to endanger their own lives in order to defend the interests of their state. 

Today, the profession of a diplomat is complex and unique. Representing the interests of your country in a 
foreign country is not an easy and responsible task. The main functions of a diplomat are to represent and protect 
the interests of his country, gather information about the host country, establish friendly, cultural, trade relations 
between states, defend foreign and domestic national policy, negotiate with foreign partners and protect the rights 
of citizens abroad. A modern diplomat must have such skills as impeccable knowledge of foreign languages and 
diplomatic vocabulary, be educated in many areas of knowledge: world politics, history, geography, international 
law, economics, philosophy, sociology, psychology, ethics and diplomatic protocol. He must be able to analyze 
the current situation and forecast the development of interstate events. A person of high culture and morals, which 
allows him to make adequate decisions and effective actions for this situation, and be responsible for them. 

One of the most important documents that every diplomat should know perfectly is the Vienna Convention 
on Diplomatic Relations of 1961 [2]. It clearly regulates all major issues of diplomatic law: regulations of types 
and functions of diplomatic missions, the procedure for appointing the head of a diplomatic mission, classes of 
heads of such missions, reveals the concept of diplomatic immunity. As well as a diplomatic protocol which sets 
out a set of generally accepted rules, traditions and conventions observed by governments, foreign ministries, 
diplomatic missions, officials and diplomats, people's diplomats in the performance of their functions in 
international communication and the state. 

The job of a diplomat is not always just an honorable and pleasant performance of duties, it is also a job of risk. There 
are black pages in the history of diplomacy and examples of diplomats losing their lives in the line of duty. A striking 
example is the assassination of Russian Ambassador Andrei Karlov in Turkey in 2016 during the exhibition "Russia 
through the eyes of the Turks" [1]. This assassination was committed against the background of Russia's international 
policy and it was the diplomat who fell victim to the terrorist, as he is the representative of his country abroad (Img. 1). 
Many experts believe that diplomatic missions and their staff are now one of the most attractive targets for terrorists. 

 

 
Img.1 Assassination of the ambassador 

Source: https://doba.te.ua/post/31354 
Summing up, we can firmly state that the role of diplomacy, and thus of a diplomat, taking into account 

objective circumstances, has grown immeasurably in our time. He, a diplomat, is called to find effective formulas 
for compromise, unblock conflicts, prevent negative developments, and give governments and presidents 
impeccably sound proposals and sound advice in today's difficult conditions. Today, diplomacy plays an important 
role in the international arena and needs constant improvement. The success of one's own state in establishing 
relations with other countries depends on them. Finally, we would like to mention the words of the prominent 
British statesman Winston Churchill: "A diplomat is a person who thinks twice before saying nothing." 
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ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ Й ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО 

ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
  

Основою демократичного суспільства можна зазначити саме вибори. Це головна форма політичної 

участі населення. Ми можемо вважати вибори важливим механізмом трансформації суспільних відносин 

в Україні. Вони  забезпечують  легальность та легітимность влади, і вони відбуваються в рамках всіх 

правил і норм, установлених виборчою системою . Дана конкуренція у боротьбі за владу відбувається на 

національному та регіональному рівнях. 

На сьогодні регіональні вибори що не найактуальніша тема серед населення. Цієї осені українці 

будуть обирати місцеву владу. Їм варто зважити всі за й проти та зробити правильний вибір, бо від нього 

залежить майбутнє України.  

Регіональні особливості політичних виборів мають декілька важливих факторів: історію, етномовні 

xaрактеристики, ціннісні oрієнтації, регіональна ідентичність. Актуальність і необхідність дослідження цих 

фaкторів зумoвлена реформуваннями виборчого зaконодавства, активізацією в елeкторальному просторі 

України та окремих областей політичних партій, націoнальних меншин, потребою нових вимог до 

компетентності й відповідальності виборців, членів вибopчих кoмісій, до організації виборчого процесу загалом.  

Очевидно, що місцеві вибори матимуть суттєвий вплив на розвиток суспільно-політичної ситуації в Україні 

Одним із наслідків пoлітичнoго пpoцесу є виникнення нових або тpансформація стaрих пoлітичних 

інститутів. Не завжди подібні інституційні перетворення мають oднозначний, дoвершений характер, на 

підставі якого можна було б належним чином оцінити їхні ефекти та впливи на розвиток політичної 

системи. Внаслідок конституційних змін та політичної реформи в Україні відбулись значні інституційні 

перетворення, які стосуються не лише перерозподілу повноважень та політичної відповідальності, а й 

механізму фoрмування представницьких органів влади. Та хочеться додати, що найголовнішим наслідком 

буде наше майбутнє- економіка країни, соціальний стан громадян та багато іншого.  

 Отже,  кожен виборець подаючи свою кандидатуру зобов’язаний виконувати те, що обіцяє.  Бо 

нестримане слово дорівнює недовірі. А сильна, економічно розвинена, демократична країна повинна мати 

чесних, відповідальних та добросовісних громадян, які балатуються в регіональних вибoрах. Тому 

наслідком виборчого процесу буде наше майбутнє в нашій державі. 
 

Література: 
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ПОРІВНЯННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ І НЕ 

ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ 
 
Актуальність теми полягає в тому, що в  останні роки в багатьохкраїнах світу можна спостерігати 

погіршеннястану здоров’я серед дітей, підлітків та сучасної молоді [16]. Особливо гостро постає питання 
стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів України,що пов’язано, по-перше, із самим процесом 
навчання,який є дуже відповідальним та напруженим етапомжиття сучасної молоді, для успішної 
реалізації якогонеобхідно мати гарне соматичне (фізичне) здоров’я. 

По-друге, це пов’язано з умовами погіршення політичної, економічної та екологічної ситуації на 
Україні,а також через нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя сучасної молоді. 

Окреме місце посідає низький рівень мотиваціїздорового способу життя та культури здоров’я сучасної 
молоді, що пов’язано з неправильним батьківськимвихованням, а саме, не прищепленням з раннього дитинства 
дитині здорового способу життя й формування стійкої мотивації до занять спортом. Погіршується ця ситуація 
своїм батьківським «неправильним»прикладом вести нездоровий спосіб життя з самогонародження дитини. 
Важливе значення набуває оточення підростаючої молоді, яке має значний вплив насвідомість підлітка та 
формування в нього власного йсвоєрідного «здорового» чи «нездорового» світогляду. 

Ось чому погіршення здоров’я учнівської та студентської молоді на сьогодні є однією з актуальних 
проблем систем освіти й охорони здоров’я України. 

Мета і завдання дослідження — вивчити та порівняти соціальну активності студентів які 
займаються і не займаються спортом. 

Молодість - це певна фаза життєвого циклу, біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, 
пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і 
залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації. 

Найбільш однорідної і за віком, і за соціальним характеристикам частиною молоді є студенти, 
основним видом діяльності яких, визначальним всі існуючі риси їхнього способу життя, є навчання, 
підготовка до майбутнього трудового життя. 

У науковій літературі немає однозначного визначення поняття «Студентство». У перекладі з 
латинської мови слово «студент» означає «ретельно працюючий, займається, тобто опановує знаннями ». 

Студентський вік (17-25 років) - найважливіший період у становленні людини як особистості і 
активного члена суспільства. А адже саме суспільство, в свою чергу, вимагає від людини великих зусиль 
для виживання в наших нелегких умовах. Студентська молодь є основою соціального розвитку, а також 
відтворювальним потенціалом нації [4, с. 324]. 

Сучасний темп життя вимагає відповідного рівня фізичної підготовленості молоді. Для успішної 
побудови майбутнього студент повинен володіти навичками фізичного самовдосконалення, а також мати 
точне уявлення про здоровий спосіб життя. 

На жаль, виховання фізичних якостей молоді, як свідчать результати величезної кількості досліджень, 
проходить не так оптимістично, як потрібно для благополучного розвитку зростаючого організму [2]. 
Звідси випливає, що недолік фізичної освіти студентів необхідно заповнити за допомогою посилення 
освітнього процесу в бік розвитку його культуро-утворюючих функцій. 

Прикладні та теоретико-методологічні дослідження показали, що спортсмени, які володіють оптимальним 
фізичним розвитком та тривалий час залучені в процес підготовки, мають більш високий рівень розумової 
працездатності, ніж середньостатистична людина, що не займається спортом. Це проявляється в порівняно 
високій швидкості розумових процесів, стійкості уваги, в показниках зорової та оперативної пам'яті [3]. 

Проблема особливостей інтелектуальної діяльності студентів, в тому числі в процесі спортивної або 
фізкультурної підготовки, була актуальна в дослідженнях викладачів. 

Розвиваючи генетичні задатки, спортсмени-орієнтувальники в процесі багаторічної підготовки досягають 
максимального рівня розумової працездатності, вираженої у чоловіків і жінок високими показниками швидкості 
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розумових процесів, оперативного мислення, стійкості уваги і здатності до його переключенню, зорової та 
оперативної пам'яті. Ці дані відповідають показникам еліти працівників розумової праці [1, с. 117]. 

Соціальну значимість фізичної культури і спорту, проблеми організації дозвілля, а також освоєння 
особистістю ціннісного потенціалу культури в цілому, в процесі спортивно-оздоровчої діяльності 
розкривають роботи багатьох авторів. Важливість педагогічної організації вільного часу в житті 
студентів, в процесі їх соціалізації підкреслював А.И. Бондарь [1]. Особливу увагу питанням соціалізації 
та гуманізації фізичного виховання студентів у ЗВО приділяв В.М. Кряж [2]. 

В матеріалах Асоціації «Атлетик футвеа» (США) вказується, що в заняттях спортом студентів 
приваблює, в першу чергу, отримання задоволення від гри, далі - займатися тим видом спорту, в якому 
краще виходить і, тільки потім - бути в формі. 

На залученість студентів 17-20 років до занять фізичною культурою і спортом, зміцнення їх здоров’я 
і підвищення соціальної активності можуть істотно вплинути заняття спортом, про що було сказано 
фахівцями, і що заслуговує окремого вивчення при організації фізичного виховання студентів. 

Проблема розвитку людського інтелекту, особливостей інтелектуальної діяльності учнівської молоді, 
в тому числі в процесі спортивної або фізкультурної діяльності, завжди займала важливе місце в 
педагогічних дослідженнях. 

Дослідження проводилося в 2019 року в СГЕУ і в Самарському державному університеті зі 
студентами, що займаються і не займаються спортом. 

Для студентів соціальна активність є внутрішньою умовою його самореалізації як суб'єкта, націленого на 
перетворення навколишньої дійсності, світу в цілому. Змінюючи світ, людина змінює і самого себе [3, с. 126]. 

Дослідження проводилося методом анкетування, результати якого представлені в таблиці 1, 2. 
Досліджено дві групи, що займаються фізичною підготовкою, дві групи, критерієм яких було заняття 
професійним видом спорту, і група студентів, які не займаються спортом В результаті опитування і 
статистичного аналізу, було виявлено, що у студентів, що займаються фізичною діяльністю, активність в 
участі життя ЗВО на 25% і показник успішність у навчальній діяльності на 28% вище, ніж у інших. 

 

Таблиця 1.  
Кількість студентів, що займаються спортом 

Разряд 
Самарский университет СГЕУ 

Итого 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

3 3 4 3 - 10 3 4 5 - 12 22 

2 5 2 4 - 11 - 2 3 5 10 21 

1 2 - - - 2 3 - 6 - 9 11 

КМС - - - 1 2 - - 3 2 5 6 

МС - - - 3 3 - - - - - 3 

Итого 12 6 7 4 28 6 11 17 7 36 64 
 

Таблиця 2.  
Кількість студентів, які не займаються спортом 

Разряд 
Самарский университет СГЕУ 

Итого 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

Без разрешения 20 12 13 13 58 23 14 11 15 63 121 

 
Таким чином, з вище сказаного можна зробити висновок, що соціальна активність студентів, що 

займаються спортом вище, ніж у студентів, які не займаються ім. 
 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У ВУЗАХ 

УКРАЇНИ 
 

Матеріали і методи. У публікації використовується опис та аналіз як методи наукового дослідження. 

Матеріалом для досліджень є іноземні та вітчизняні наукові статті, журнали та публікації дослідників у 

мережі INTERNET за напрямком дослідження. 

Дослідження. Україна займає 150 місце серед 223 країн світу та 122 місце серед членів ООН за 

показником середньої тривалості життя.  За даними Держстату, кожен десятий українець не доживає до 35  

років, а кожен четвертий – до 60 років. Сьогодні незалежно від вікової категорії існує велика залежність 

населення від сучасних засобів комунікацій та комп’ютера. Значну частину свого життя молодь і люди 

середнього віку проводять за екранами ноутбуків і стаціонарних ПК. 63% молоді вважає, що заняття спортом 

допоможе покращити стан її здоров’я (у Європі 70%). Найпопулярніші форми фізичної активності в Україні 

це: біг, їзда на велосипеді, плавання, футбол, гімнастика і піші прогулянки. Питання розвитку спортивної 

інфраструктури і проведення цікавих спортивних заходів є серед головних пріоритетів розвитку городів 

нашої країни в цілому. Важливим чинником для підвищення рівня зацікавленості (особливо молоді) 

заняттями спортом має стати розвиток і модернізація спортивної інфраструктури країни. Наразі 

спостерігається невідповідність вимогам сучасності ресурсного забезпечення галузі, а саме фінансового та 

матеріально-технічного, така ситуація є стимулом до вдосконалення стану існуючих спортивних споруд: 

проведення забудови нових та реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів існуючих спортивних 

споруд. Необхідно продовжити роботу із забудови спортивних майданчиків з тренажерами та комплексів 

для стріт-воркауту (вуличної гімнастики), забудови стадіонів зі штучним покриттям для гри у футбол та міні-

футбол, реконструкції баскетбольних та волейбольних майданчиків. 

Результати і обговорення.  Слід зазначити, що серед документів які зберігаються в обласних 

державних архівах, численні документи які характеризують процес розбудови спортивної галузи, є 

одними з найменш затребуваних. Комплексних досліджень, щодо діяльності різного роду студентських 

спортивних товариств та клубів не існує. У сучасному спортивному житті пріоритетними напрямками 

спортивної діяльності є підготовка олімпійського резерву, активна підтримка розвитку інваспорту та 

участь у різного роду спортивних масових змаганнях.  

Висновок. Отже, актуальність теми мого дослідження насамперед полягає в тому, що необхідність 

вивчення розвитку фізичного виховання в Україні є особливо важливою в наш час, коли в країні 

проходить процес відродження й особливого значення набуває необхідність відповідних знань.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У 

ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 
На сьогоднішній день Україна вибудовує нові підходи до забезпечення захисту прав і свобод людини 

і громадянина на своїй території, тому основним напрямком, як зовнішньої, так і внутрішньої державної 
політики вона обрала європейський вибір. Він полягає, зокрема, у всебічному входженні правової системи 
нашої держави до європейського правового простору, її адаптації до європейських правових стандартів, і 
саме за цими напрямками повинна відбуватись правова реформа в нашій державі. 

Останнім часом,  питанню застосування практики європейського суду з прав людини у правовій системі 
України почали приділяти значну увагу відомі українські правники, а саме: О. Буткевич, Ю. Войтенко, 
Л. Литвинець, М. Гончарук, Р. Куйбіда, П. Рабінович, Н. Карпачова, М. Гнатовський, О. Задорожний, В. Мицик, 
Б. Прокопенко, М. Антонович, О. Константий, С. Погребняк тощо.  

Тому, Україна прийняла рішення вступити до Ради Європи і згодом ратифікувати Конвенцію про 
захист прав людини і основоположних свобод [1], яка відбулася на підставі Закону України «Про 
ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 
та протоколів № 2, 4, 7 та 11 Конвенції» [2].  

Варто зазначити, що Конвенція, як чинний міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного 
законодавства України [3]. Окрім того, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому, наша держава має 
дотримуватися норм, які передбачені даним нормативно-правовим актом і не порушувати їх.  

Окрім того, відповідно до законодавства України, наша держава повністю визнає на своїй території 
дію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також визнання  обов'язковою  і  без 
укладення  спеціальної угоди юрисдикцію  Європейського  суду  з прав людини в усіх питаннях, що 
стосуються тлумачення і застосування Конвенції. 

Але, тим не менш, Україна – одна з небагатьох держав Ради Європи, яка безпосередньо врегулювала 
практику виконання рішень Європейського Суду окремим нормативно-правовим актом, а саме Законом 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» [4].  

Він став серйозним кроком у напрямку узгодження судових рішень, які приймаються в Україні щодо 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина із європейськими стандартами. 

Так, згідно з ст. 2 зазначеного Закону рішення ЄСПЛ є обов’язковими до виконання Україною. Окрім 
того, дана норма закріплена ч. 1 ст. 46 Конвенції, відповідно до якої Україна зобов'язується виконувати 
остаточні рішення Європейського Суду з прав людини у будь-яких справах, в яких вона є сторонами [1]. 

У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з 
прав людини» під практикою Суду розуміється – практика Європейського суду з прав людини  та 
Європейської комісії з прав людини [4]. 

Тому, виходячи з вище зазначеного, слід чітко розуміти різницю між виконанням остаточних рішень 
ЄСПЛ в будь-яких справах, у яких Україна є стороною, та застосуванням практики ЄСПЛ. Так, 
дотримання Україною як члена Ради Європи зобов’язань та виконання ст. 46 Конвенції, обумовлюють 
державні заходи, які спрямовані на виконання рішень ЄСПЛ. Такі заходи можуть бути загальними, тобто 
спрямованими на вирішення структурної проблеми законодавства або правозастосування, чи 
індивідуальними, тобто спрямованими на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні 
Європейського суду. При цьому застосування практики Європейського суду полягає у використанні в 
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діяльності органів держави норм Конвенції разом з їх тлумаченням, що міститься в рішеннях 
Європейського суду з прав людини [5]. 

Окрім того, варто визначити, застосування практики ЄСПЛ є правом або обов’язком суду, інакше 
кажучи, чи зобов’язаний суд посилатися на норми ЄКПЛ у разі, коли сторони не роблять на них посилання.  

Так, Суддя ЄСПЛ М. де Сальвіа зазначає, що національний суд із прийняттям Конвенції зв’язаний 
завданням проголошення права у якості судді з прав та свобод і, таким чином, він є першим суддею з прав 
людини. Отже, особа, що звертається до суду, знає, що вона має право посилатися в судах на Конвенцію 
у тому сенсі, в якому вона тлумачиться Страсбурзьким судом. Безперечно, учасники справи та їхні 
представники мають право посилатися на Конвенцію та весь масив практики ЄСПЛ, і в такому разі суд 
зобов’язаний розглянути та оцінити такі аргументи, адже ігнорування судом доводів сторін може свідчити 
про порушення права особи на справедливий судовий розгляд [6, с. 234]. 

Адже, відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом [1]. 

Але, варто зазначити, що у юридичній практиці, мали місце випадки, коли національні суди України 
не бажали застосовувати рішення ЄСПЛ. Вони вказують, що обставини справ істотно відрізняються, або 
наводять інші мотиви незастосування ними цього рішення, прикладом може бути постанова Верховного 
Суду України від 11.05.2016 р. у справі № 6-2903цс15 [7].  

Тому, слід підкреслити, що національні суди у разі застосування практики ЄСПЛ мають керуватися 
виключно виробленими ЄСПЛ усталеними критеріями застосовності тієї чи іншої статті Конвенції, а не 
критеріями тотожності обставин справи. 

Для цього, на території України діє доступ до базі даних HUDOC, в якому розміщені тексти рішень 
Суду, також їх можна переглянути на сайті Міністерства юстиції України, на сайті української сторінки 
Програми Ради Європи «Освіта з прав людини для фахових юристів», окрім того, вони публікуються в 
«Офіційному віснику України» та інших офіційних і неофіційних виданнях. 

Отже, можна дійти висновків, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 
протоколи до неї та практика Європейського суду з прав людини є частиною українського законодавства. 
Положення Конвенції є мінімально необхідними стандартами в системі дотримання прав людини, які 
повинні бути захищені та гарантовані. Це той мінімум, який держава має забезпечити кожному 
громадянину і кожній людині. 
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ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ, ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДЛЯ 

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ 
 
Поняття державної мови і її зміст, нерозривно пов’язані з процесом створення державності як такої. І це 

факт. Жодна держава не може існувати без мови, адже зникає можливість для громадян розуміти один одного. 
Історично, мову використовували як інструмент формування єдиної держави на базі безліч етнічно 

різноманітних територій (наприклад, ці функції мова виконувла в Китайській імперії або в Римській 
імперії, а серед більш пізніх для  прикладу може бути реформа німецької мови в XIX столітті, або реформа 
французької мови в кінці XVIII століття). Взагалі використання мови як інструмента формування або 
зміцнення національної ідентичності, державності є найбільш поширеним – типовим прикладом цього є 
сучасна державна мовна політика таких країн як Латвія, Литва та Естонія. 

Таким чином, державна мова в першу чергу є елементом внутрішньої політики держави, покликаним 
забезпечити єдність і стійкість системи державного управління та інших елементів соціальної взаємодії. 

Державною є мова більшості корінного населення країни, тобто мова корінної національності. 
Державною в Україні може бути лише літературна українська мова як мова корінного народу. Українська 
мова – єдина національна мова українського народу. 

У Конституції України у ст.10 записано: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава 
забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання й захист російської, інших мов 
національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування 
мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом” [1, с. 8]. 

Мова може бути значущим знаряддям здійснення зовнішньої політики держави, способом поширення 
культурного впливу за межі країни і розширення кола прихильників за кордоном. Найбільш активно цей 
аспект державної мовної політики почав проявляти себе в другій половині XX століття, коли багато 
держав почали активно діяти, підтримуючи створення формально недержавних та некомерційних 
об’єднань з навчання їх мов в інших країнах, які в дійсності забезпечували поширення культурного 
впливу держави за кордон. 

Також поширеним елементом державної мовної політики стала турбота багатонаціональних держав про 
збереження свого унікального культурного та етнічного різноманіття у відповідь на процес глобалізації. 

Українська мова здавна зазнавала переслідувань і спроб її знищення.  Український народ змушений був 
боротися за своє право говорити рідною мовою. Тема національної мови дійсно є актуальною і болючою вже 
дуже тривалий час. Не дивно, що питання мови часто піднімається в різних сферах і досліджується вченими, 
адже державну мову можна віднести до одного з інструментів побудови держави. Узагальнити значення 
мови можна одним висловлюванням: «Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність 
нашого знання». Тобто, без мови немає нації, українського народу. Отже, інтереси мови і нації, що нею 
розмовляють, повинні бути захищені та гідно представлені серед інших національностей. 

Слід зміцнити позиції української мови в Україні. Гірко чути закиди російських вчених, наприклад Є. 
Морозова, які непрофесійно принижують інші мови та, наприклад, зазначають, що «... Україну 
намагаються змусити говорити на законсервованому в Північній Америці галицькому діалекті, 
малозрозумілому навіть малоросам», зате справжні діалекти (малоросійський, новоросійський «суржик» 
і літературну російську «Російського регіону») є маргінальними, а їх використання – передумовою для 
соціальної маргіналізації [2, с. 36]. Уважаємо, що подальші дослідження зазначеної проблеми 
висловлювань таких псевдолінгвістів вбачаються у підтримці, розвитку та висвітленні провідної ролі 
державної (української) мови в становленні сучасної національно-мовної особистості. 

Особливо важливого значення набуває збереження національних традицій. Завдяки їм функціонує й 
розвивається національна мова, без якої неможливе існування нації, держави, оскільки зречення своїх 
національних традицій, рідної мови рівнозначне зреченню своєї національності. Саме тому мотивація 
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збереження рідної мови та примноження своїх національних традицій є безальтернативними. Тільки 
такий шлях забезпечить легітимний розвиток народу та держави. 

«Українська мова посідає надзвичайно важливе місце і ми розуміємо, що без української мови не 
може бути України. Тому українська мова лежить в основі української державності й це додає особливого 
наголосу на важливості підтримки української мови», адже за словами екс-міністра МОН, нині серед 
громадян України, які представляють різні нації, зростає кількість тих, хто цікавиться мовою і культурою 
України, та й сама українська мова дивує розмаїттям, визнав він. «Мова, писемність, освіта – це ті 
цеглинки, на яких формується національна ідентичність, суспільство, державні інституції. За нинішньої 
ж агресії Росії проти України українська мова – одна з основ державності», – зазначив також у виступі на 
минулорічному форумі на підтримку української мови екс-міністр освіти та науки. 

За даними соціологів, більш ніж половина жителів країни вважають рідною мовою українську. У 
свою чергу, більшість російськомовних громадян України державну мову розуміють без проблем, як 
стверджують автори статті в американському виданні Foreign Policy, з початком військової агресії Росії 
українці почали більше розмовляти саме українською [3]. 

Отже, проаналізувавши це питання, наголошуємо, що мова – це потужне знаряддя для формування 
цілісної та життєздатної держави. Українська мова забезпечує нормальне функціонування України в усіх 
аспектах державності – політичному, економічному, культурному. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 
 
Процеси, що відбуваються останнім часом на міжнародній арені очевидно демонструють, що 

загальносвітовим пріоритетом міжнародного правопорядку стає наявність дієвих засобів вирішення 
міжнародно-правових спорів, підвищення їх ефективності і оперативності. Проаналізувавши сучасну 
практику вирішення міжнародно-правових спорів, можна сказати, що поряд із усталеними засобами активно 
використовуються й альтернативні їх варіації. Одним із таких засобів є медіація, тому, постає необхідність 
визначити що саме вона являє собою в системі врегулювання спорів, чи регламентований цей засіб чинним 
міжнародним правом, та як він співвідноситься з іншими засобами вирішення міжнародно-правових спорів.   

Науковці у галузі міжнародного права надають різноманітні варіанти визначення поняття «медіації», 
як засобу вирішення міжнародно-правових спорів. Ковач К. називає медіацію альтернативним засобом 
вирішення спорів, в якому нейтральна третя сторона виступає основою для полегшення його вирішення. 
А такий науковець як Антонюк О., розглядаючи медіацію як інститут врегулювання міжнародних 
конфліктів, зазначає наступне: «Медіація, по суті є формою міжнародних переговорів, але на більш 
широкій основі, за участю третьої сторони» [1, с. 9].  

Медіація розглядається як дипломатичний засіб для мирного вирішення міжнародно-правових спорів, 
коли до вирішення конфліктної ситуації між суб’єктами міжнародного права, залучається нейтральна третя 
сторона – медіатор. Саме він допомагає у проведенні переговорів, щоб вирішити конфлікт між сторонами з 
урахуванням інтересів кожної із них. Цим медіатором може бути нейтральна держава, ООН або ОБСЄ тощо. 
Наприклад, США виконували роль медіатора при розв’язанні конфлікту між Росією та Японією у 1905 р., а 
ООН була медіатором в суперечках між Ізраїлем і Палестиною в 1948 році [2, с.185].  

Медіація, як і будь-який інший засіб вирішення міжнародно-правових спорів, має свої особливості. 
Першою особливістю є те, що медіатор є самостійним суб’єктом у цьому процесі, який не залежить від сторін 
конфлікту. Другою – те, що засіб медіації застосовується лише у тому випадку, коли конфлікт між сторонами 
триває вже достатньо довгий час і вони не можуть вирішити його самостійно за допомогою інших засобів 
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мирного вирішення міжнародно-правових спорів. Ще однією особливістю є те, що медіатор самостійно не 
вирішує спір між сторонами, а лише сприяє цьому, впливаючи на процес та зміст переговорів між ними.  

Звичайно, цей засіб мирного вирішення міжнародно-правових спорів, знайшов своє закріплення в 
певних міжнародно-правових актах. Першим актом, який своїми положеннями зобов’язував держав 
вирішувати морські конфлікти між ними засобами медіації, була Паризька Декларація 1856 р. Також, 
право держав вирішувати міжнародно-правовий спір за допомогою медіації підтвердила Друга Гаазька 
конференція у 1907 р., зазначивши те, що в ролі медіаторів можуть виступати нейтральні держави, тобто 
ті, які не є сторонами міжнародного конфлікту. Статут ООН так само закріплює положення про те, що 
держави-члени ООН, у разі виникнення між ними конфлікту, за рекомендацією Ради Безпеки можуть 
залучити для його швидкого та ефективного вирішення медіатора [3, с.181].  

Дуже важливим аспектом є те, що процес вирішення міжнародно-правових спорів між суб’єктами 
міжнародного права завдяки медіації має здійснюватися з обов’язковим дотриманням принципів 
конфіденційності та нейтральності. Конфіденційність під час медіації передбачає те, що вся інформація, 
отримана медіатором у цьому процесі, за жодних обставин не може бути розголошена, інакше – ці дані  
можуть бути використані проти сторін конфлікту. Також, відповідно до вказаного принципу, сторонам 
спору має бути надано достатньо часу для роздумів, щоб вони змогли запропонувати найкращий, на їх 
погляд, варіант для вирішення міжнародного конфлікту.  

Принцип нейтральності у цьому процесі передбачає те, що суб’єкт міжнародних відносин, який буде 
виконувати роль медіатора, має бути неупередженим і безстороннім. Це становить собою вимогу про 
відсутність у медіатора особистого інтересу або зацікавленості у результатах вирішення цього спору, і він 
зміг об’єктивно та неупереджено допомогти сторонам конфлікту. Медіатор, який буде упередженим або 
буде виявляти прихильність до однієї зі сторін міжнародно-правого спору, не зможе сприяти 
справедливому вирішенню конфлікту[4].  

Звичайно, медіація перебуває у тісній взаємодії з усіма дипломатичними засобами вирішення 
міжнародно-правових спорів: добрими послугами, переговорами, примиренням та іншими, але при 
цьому, вона зберігає певний рівень автономності. Дуже часто медіацію ототожнюють з таким засобом, як 
посередництво, адже, в обидвох випадках у переговорах між сторонами конфлікту виступає інший 
нейтральний та незалежний суб’єкт – медіатор або посередник. Але таке ототожнення, на наш погляд, є 
не зовсім правильним, адже посередництво є більш широкою категорією, яка включає до себе, як 
медіацію, так і, наприклад, дипломатію. Також, достатньо схожим до медіації засобом мирного вирішення 
спорів є добрі послуги, адже вони носять єдину кінцеву мету – сприяти мирному врегулюванню 
конфлікту, проте здійснюють це різними шляхами. Якщо для здійснення медіації третя сторона повинна 
отримати згоду обох конфліктуючих сторін, то для здійснення добрих послуг третя особа може отримати 
згоду лише від однієї із сторін і виступати від її імені під час вирішення спору. Ще однією відмінністю є 
те, що медіатор, допомагаючи вирішувати міжнародно-правовий спір, не тільки сприяє в проведенні 
переговорів між сторонами, а й безпосередньо бере у них участь для того, щоб знайти варіант вирішення 
спору, який буде задовольняти інтереси обох сторін. Тоді як третя сторона при наданні добрих послуг 
лише спонукає сторін спору до розв’язання конфлікту мирними засобами і допомагає у створенні умов 
для цього, наприклад, надаючи територію для проведення зустрічей конфліктуючих сторін [5, с.355].  

Отже, медіація, яка полягає у залученні до вирішення конфлікту третьої сторони – медіатора, відіграє 
дуже важливу роль в якості альтернативного дипломатичного засобу вирішення міжнародно-правових 
спорів. Цей мирний засіб не варто ототожнювати або змішувати з іншими дипломатичними засобами 
вирішення спорів, адже медіація є самодостатнім, дієвим та перспективним інструментарієм, актуальність 
якого останнім часом зростає як у національній, так і у міжнародній практиці.  Медіація існує в 
доктринальній та нормативній площині вже дуже довгий час, але саме зараз - у XXI ст., що характеризується 
інтенсифікацією міждержавних конфліктів, саме медіація завдяки своїй ефективності, компактності та 
процедурній простоті здобуває практичного поширення та нормативізації. Цей засіб вирішення міжнародних 
конфліктів є регламентованим у багатьох міжнародних актах і має низку переваг, що обумовлюють його 
цінність у порівнянні з іншими засобами мирного вирішення міжнародних спорів. Сучасна практика, при 
цьому вимагає певних модифікацій задля підвищення ефективності дипломатичних процедур загалом та 
медіації зокрема в часи, коли країни більшою мірою схиляються до використання правових квазі-судових 
механізмів, що руйнує дипломатичні зв’язки та віддаляє держави одна від одної. Найголовніше значення 
медіації виявляється у тому, що саме за її допомогою можна уникнути збройної агресії та військових 
конфліктів, які, зазвичай, призводять до руйнівних наслідків. Саме це зумовлює набуття цим засобом нових 
більш структурованих ознак в таких міжнародних організаціях як ОБСЄ, СОТ та інші. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОБІНГУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Більшість людей велику частину свого життя проводять саме на роботі, виконуючи свої трудові 

обов'язки. І для того, щоб робота приносила людині задоволення, а її праця була більш продуктивною, в 
колективі мають існувати «здорові» відносини. Під «здоровими» зазвичай розуміють такі відносини, які 
існують без конфліктів та суперечок, коли всі суб'єкти трудового колективу мають взаємоповагу та 
взаєморозуміння один до одного.  

Нажаль, на сьогоднішній день, дуже гостро постає питання того, що відносини на робочому місці 
втрачають статус «здорових». І коли відносини у колективі набувають ознак соціального конфлікту, 
психологічного насильства, саме тоді можна вести мову про появу такого явища, як «мобінг». Саме це 
явище стає головною причиною виникнення професійного ризику, адже відбувається плинність кадрів, 
знижується продуктивність праці усього трудового співтовариства, між суб'єктами колективу з'являється 
конкуренція, яка може набути таких масштабів, коли вона переросте у міжособистісну ворожнечу.  

Для того, щоб протистояти цьому негативному явищу, його існування і правові способи боротьби із 
ним мають бути закріпленні на законодавчому рівні. На жаль, в Україні, на сьогодні, немає жодного 
нормативно-правового акту, який би регулював питання «мобінгу».  Навіть проект нового Трудового 
кодексу України (№1658), який було складено у 2014 р. не містить ні однієї згадки про це поняття. Саме 
тому, у 2017 р. Верховною Радою України був розроблений і розглянутий законопроект №7005, який має 
назву «Про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії мобінгу)». Цей Закон не буде 
виступати самостійним актом, присвяченим питанню психологічного насильства на робочому місці, на 
відміну від інших країн світу, проте він буде мати на меті імплементацію Європейського законодавства в 
нормативно-правові акти нашої держави. У пояснювальній записці до цього акту було зазначено, що він, 
шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів, повинен закріпити поняття «мобінгу», а також 
врегулювати права та гарантії працівників, які зазнали на собі вплив цього негативного явища і 
встановити відповідальність за систематичне його використовування [1, с.319].  

Окрім цього, 02.11.2020 р. було розроблено законопроект під назвою «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу» №4306. Ухвалення цього 
нормативно-правового акту має посприяти узгодженню чинного національного законодавства із 
європейським, а саме з Директивою Європейського Союзу від 27.10.2000 р. та Європейською соціальною 
хартією (ст.26). У цьому Законі буде закріплено нормативне визначення поняття «мобінгу», у якому це 
негативне явище буде визначено, як одну із форм дискримінації, а також будуть наведені його ознаки, 
серед яких: систематичність, економічний або психологічний тиск, цькування та інші. Для моберів, цим 
законопроектом передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 100 до 300 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 20 до 40 годин, а на роботодавця  
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покладається обов’язок протидіяти та здійснювати профілактику мобінгу шляхом проведення 
інформаційних, навчальних та організаційних  заходів щодо упередженого ставлення в колективі [2].  

На відміну від України, нормативно-правові акти країн світу не лише закріплюють поняття «мобінгу», а 
навіть створюють окремі законодавчі акти, присвячені цьому негативному явищу. Наприклад, у Франції у 2002 
р. був прийнятий Закон «Про захист працівників від морального переслідування». Одночасно із ухваленням 
цього Закону відповідні зміни були внесені і у Трудовий кодекс Франції. У цих актах під «мобінгом» розуміють 
психологічний тиск на працівника, який принижує його честь та гідність, негативно впливає на продуктивність 
його праці, а особливо на психічне та фізичне здоров’я працівника. Разом із визначенням поняття мобінгу, цей 
нормативний акт закріпив також і способи боротьби з ним. Такими способами, наприклад, є те, що кожен 
працівник має право тимчасово призупинити виконання своїх трудових обов’язків у випадку, наявності підстав 
вважати, що робоча обстановка, в якій опинився працівник є такою, яка має ознаки психологічного насильства, 
або те, що кожен працівник має право направити скаргу до представницьких органів на підприємстві про те, що 
він зазнає морального переслідування у трудовому колективі. Такими представницькими органами є Комітет з 
гігієни, безпеки та умов праці або Комітет підприємства, або, навіть, окремі делегати персоналу. 

Більше того, цей Закон передбачає існування не лише локальних органів, які вирішують питання 
пов’язані з мобінгом, а й асоціацій жертв морального переслідування. Наприклад, у Франції функціонує 
Національна асоціація жертв психологічного переслідування, і для того, щоб її діяльність була 
ефективною, до її складу входять як адвокати, так і лікарі та психологи [3].  

В Німеччині відсутній окремий нормативно-правовий акт, який би регулював питання психологічного 
насильства на робочому місці. Проте, багато інших законодавчих актів так чи інакше торкаються цього 
питання. У цій країні, на законодавчому рівні закріплено обов’язок для працівника та роботодавця укласти 
антимобінгову угоду. В цьому документі має бути закріплено визначення поняття «мобінгу», які гарантії 
захисту надаються працівнику від цього негативного явища та зазначається коло осіб та органів, до яких 
потерпілий може звернутися за допомогою. І, так як, доказування того, що особа стала жертвою мобінгу є 
дуже складним процесом, який покладається саме на працівника, то законодавство Німеччини передбачає 
існування щоденнику мобінгу. Саме у цей щоденник працівник заносить дані про те, що він зазнав 
психологічного насильства на робочому місці, зазначаючи дату, час його вчинення, моберів та осіб, які були 
свідками цього. Також положення про мобінг обов’язково зазначається у трудовому договорі. І у випадку 
встановлення того факту, що працівник дійсно відчув на собі це негативне явище, то роботодавець має 
виплатити цій особі досить велике за розміром матеріальне відшкодування [4]. 

Поняття «мобінгу» знайшло своє закріплення і у Трудовому кодексі Польщі. У ньому під цим явищем 
розуміють діяльність або поведінку трудового колективу, або окремих його членів, що полягає в 
довготривалому та наполегливому переслідуванні або залякуванні працівника з метою зниження 
професійності його роботи, приниження або осміювання, його залякування або вилучення із трудового 
колективу. Також, даний акт закріплює і способи боротьби із цим негативним явищем [1, с.317-318].  

Нажаль, явище психологічного насильства на робочому місці набирає все більших обертів як в 
країнах світу, так і в Україні. Боротьба з цим явищем має відбуватися на підставі норм законодавства, в 
яких повинно бути закріплено і саме поняття «мобінгу», і  способи боротьби із ним. В  іноземних країнах 
норми, присвячені цьому питанню знайшли своє закріплення в трудовому законодавстві, яке існувало 
раніше, і, окрім цього, були прийняті самостійні Закони, які врегульовують це проблемне питання. На 
відміну від цих країн, в нашій державі, немає нормативно-правових актів, які б на законодавчому рівні 
закріпили це поняття та способи боротьби із ним.  

Прийняти Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії мобінгу)» повинно було 
хоча б мінімально врегулювати питання пов’язані з психологічним насильством на роботі: закріпивши 
поняття «мобінгу», способи боротьби із ним, та відповідальність яка буде наступати за його використання. 
Проте цих змін, на мою думку, не буде достатньо для того, щоб повною мірою забезпечити права та інтереси 
працівників, удосконалити українське законодавство та прирівняти його до європейських стандартів.  

Саме тому, постає дуже гостра необхідність якнайшвидше ухвалити та почати реалізовувати 
положення ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії мобінгу)», а також внести 
відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів,  завдяки 
чому будуть регламентовані норми, пов’язані з «мобінгом» та на роботодавців буде дійсно покладений 
обов’язок захищати працівників від психологічного насильства на роботі та створювати «здорові» 
відносини у трудовому колективі.  
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ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРИЧИНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 
 
В українській правовій площині, адміністративний процес – це врегульована адміністративно-проце-

суальними нормами діяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб, інших уповноважених 
суб'єктів, спрямована на реалізацію матеріальних норм адміністративного, а також інших галузей права в 
ході здійснення проваджень щодо розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ, він складається 
із адміністративних проваджень [3]. 

Слід взяти до уваги, що у вітчизняній правовій науці немає єдності думок щодо видового розмаїття 
адміністративних проваджень. Використовуючи існуючі критерії для розподілу адміністративних проваджень 
та враховуючи специфіку адміністративно-процесуальної правосуб’єктності юридичної особи, можна 
зазначити, що юридична особа є активним учасником адміністративних проваджень. Адміністративне 
провадження за участю юридичної особи – це розгляд та вирішення конкретної справи за участю юридичної 
особи. Вони можуть бути учасниками юрисдикційних (насамперед, провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, виконавче провадження), неюрисдик-ційних (контрольне, наглядове, реєстраційне, дозвільне, 
атестаційне, нормотворче та ін.) проваджень, внутрішньо адміністративних та зовнішіх (за учасниками та 
спрямованого змісту), втручальних та заявних адміністративних проваджень [2]. 

Також, беручи до уваги  певну спорідненість адміністративних проваджень за участю юридичних осіб 
із адміністративними процедурами (співвідношення як динаміки і статики, процесу і його моделі), варто 
визнати активну участь юридичних осіб і у адміністративних процедурах, різновидах останніх. 

Для усунення певних неузгодженостей доктринальних, нормативних положень та результатів 
правозастосування доцільно остаточно закріпити на нормативному рівні адміністративну 
деліктоздатність юридичної особи, адміністративну процедурну та процесуальну правосуб’єктність 
юридичної особи у нових кодифікованих актах. 

Причинами для участі юридичних осіб в адміністративних провадженнях можуть бути як правомірні 
(позитивні), так і неправомірні (негативні) дії самих юридичних (приватних) осіб. У будь-якому випадку 
від імені держави в адміністративних провадженнях буде брати участь юридична особа – суб’єкт 
публічної адміністрації, або від її імені посадова особа. 

Юридичний факт обумовлює певний різновид адміністративного провадження за участю юридичної 
особи. У переважній більшості, протиправні дії – підстава для адміністративних юрисдикційних (спірних, 
конфліктних) адміністративних проваджень, хоча можливі і винятки. Правомірні дії виступають юридичним 
фактом для більшості адміністративних неюрисдикційних проваджень. Цей розподіл юридичних фактів цілком 
прийнятний і для внутрішньо адміністративних та зовнішніх проваджень за участю юридичних осіб та для 
заявних і втручальних адміністративних проваджень – може бути як судовий, так і адміністративний спосіб [4]. 

Отже, врахочуючи зміст права на захист юридичної особи, воно виявляється в  конкретій матеріально-
правова вимозі. Така вимога передбачає встановлення матеріального права, порушення якого стало 
початковою або матеріально-правовою підставою порушення, а потім розгляду справи щодо захисту права 
юридичної особи. Вона може міститись у зверненнях (у позовній чи іншій формі) юридичної особи до 
відповідних державних органів (посадових осіб) про відновлення або підтвердження порушеного права. 

http://www.apdp.in.ua/v57/18.pdf
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4830/1/11%20-%201_9_%20-%2010.pdf
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНОГО 

СТЯГНЕННЯ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 
На сьогоднішній день ефективність роботи підприємства залежить від безлічі моментів, між яких 

вагоме місце займає дотримання працівниками трудової дисципліни. Забезпечення трудової дисципліни 
здійснюється шляхом створення принципових організаційних і фінансових умов для нормальної роботи, 
а ще використання заходів заохочення й стягнення. Одним з видів дисциплінарного стягнення, яке не 
враховано чинним законодавством, але використовується на практиці є штраф. 

Даній темі про доцільність застосування штрафів до працівників за недотримання трудової 
дисципліни загалом було приділено увагу в працях    Н. О. Мельничук, В. І. Щербина, О. М. Лук’янчикова, 
П. В. Петрова, В. С. Венедиктова, проте вона залишається актуальною в питаннях закріплення такого виду 
дисциплінарної відповідальності на законодавчому рівні. 

Діючим законодавством закріплена єдина позиція щодо штрафу як дисциплінарного стягнення. 
Відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України за недотримання трудової дисципліни 
працівника можна притягнути лише до одного з дисциплінарних стягнень: догана та звільнення [1]. Тобто, 
відповідно до законодавства можливе застосування лише зазначених вище видів дисциплінарних 
стягнень, в які штраф не входить. 

Законодавством, статутами, положення про дисципліну можуть бути застосовані для окремих 
категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення [1]. З цього слід розуміти, що використання такої 
норми можливе тільки стосовно окремих категорій працівників (судді, працівники органів внутрішніх 
справ, прокурори, працівники залізничного транспорту і т. д.). Робота цих працівників регулюються перш 
за все особливим законодавством, на підставі яких складаються дисциплінарні статути, положення про 
дисципліну тощо. Але такі документи повинні містити в собі лише ті дисциплінарні стягнення, які 
закріплені законодавством [1]. Тобто, роботодавець навіть на рівні локальних документів не має права 
запроваджувати нові або додаткові стягнення, які не передбачені трудовим законодавством. 

Питання впровадження самого штрафу актуалізувалось в прогресивній науковій літературі з 
трудового права України через перехід нашої держави до ринкової економіки, дослідження зарубіжного 
досвіду та впровадженням штрафу деякими роботодавцями на практиці.  

На думку Н. О. Мельничук, необхідно запроваджувати штраф як дисциплінарне стягнення тому, що 
такий вид стягнення відповідає тим вимогам, які ставить перед собою розвиток ринкової економіки. Він 
вважає, що на сьогоднішній день недостатньо догани та дисциплінарного звільнення. Саме звільнення не 
втрачає своєї актуальності та своїх негативних наслідків для працівника, та догана не відповідає меті 
застосування та такому виду стягнення, яке буде справляти виховний вплив на працівників. Догана 
застосовується разом з іншими видами впливу (попередження про можливість звільнення, позбавлення 
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премій, винагород) для досягнення виховної мети [2, с. 179]. Таку точку зору слід вважати досить 
критичною, оскільки  при застосуванні догани до працівників не застосовуються заходи заохочення 
протягом всього часу дії такої догани. Працівники втрачають право на всі матеріальні та моральні 
заохочення. Тому слід говорити, що догана справляє вплив виховного характеру через відсутність 
матеріальних заохочень в майбутньому, бо є комплексним видом дисциплінарного стягнення. 

Також на погляд В. І. Щербина, слід задуматися над юридичною системою дисциплінарної 
відповідальності працівника, ключова ідея якої буде містити норми ефективності впливу на стан 
дисципліни працівників зважаючи на належний рівень гарантій у разі притягнення до відповідальності. 
Якщо працівник не реагує на дисциплінарне стягнення як на засіб правового примусу, то ефективності 
від такого інституту трудового права не слід очікувати [3, с. 294]. Але слід зважати на те, що дисципліна 
праці на підприємстві навпаки забезпечується методами виховання, переконання, заохочення за сумлінну 
працю, що і відіграють значну роль в трудових правовідносинах за переходу до ринкової економіки. 

Зважаючи на це, треба погодитися з думкою О. М. Лук’янчикова, який впевнений, що наявність 
широкого кола способів позитивного стимулювання і тільки двох дисциплінарних стягнень слід 
тлумачити так: 1) законодавець вважає, що методи позитивного стимулювання є ефективнішими і 
відповідають нинішньому розвитку суспільства, 2) заходи дисциплінарного або ж громадського впливу 
можуть застосуватися тільки в тих випадках, якщо інші способи не сприяли працівникам належного 
виконання своїх трудових обов'язків [4, с. 142]. 

Також у своїй науковій праці П. В. Петров зазначає, що необхідно законодавчо закріпити такий вид 
стягнення як штраф, оскільки це потреба практики, так як штрафи все одно застосовують при різних 
дисциплінарних правопорушеннях (запізнення на роботу, прогул, паління на робочому місці тощо). Така 
практика є поширеною і застосовується способом “узаконення” штрафів на рівні колективних договорів та 
Правил внутрішнього трудового розпорядку та шляхом прийняття певних Положень про дисципліну [5, с. 
598]. Але ж слід наголосити, що такі положення трудових актів є незаконними, так як п. 22 ст. 92 Конституції 
впроваджено, що тільки Законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, 
які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них 
[6]. Крім того, ст. 9 Кодексу законів про працю України, умови договорів про працю, які погіршують 
становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними [1]. Тобто таке 
запровадження штрафів буде сильно тиснути та погіршувати стан працівників, і, якщо вони підписали такі 
трудові договори, то через недійсність таких положень, вони не зобов’язані сплачувати штраф. 

Слід навести також на користь О. М. Лук’янчикова, Н. В. Мельницької, Д. О. Новікова, які є противниками 
запровадження штрафу як дисциплінарного стягнення, такі вагомі аргументи: 1) ключовою функцією трудового 
права, на думку В. С. Венедиктова, є соціальна і лише тільки в цьому напрямку можливо вдосконалювати чинну 
систему дисциплінарного стягнень, де цінним буде пріоритет захисту найманих працівників як економічно 
слабшої сторони трудових правовідносин порівняно з інтересами роботодавця [7, c. 10]; 2) сам Закон України 
«Про оплату праці» спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної 
плати [8]. А на сьогоднішній день наявний рівень заробітної плати в державі є настільки мінімальним, що 
введення штрафів на законодавчому рівні є антигуманним та недоцільним. 

Отже, слід зробити висновок, що відповідно до всього вище зазначеного, варто приєднатись до думки 
науковців, які заперечують запровадження штрафу як дисциплінарного стягнення на законодавчому рівні. 
Штраф не буде ефективним стягненням, оскільки він буде тільки впливати на емоційний стан працівників через 
що буде знижуватись ефективність роботи підприємства. Передусім в Кодексі законів про працю України вже 
і так запроваджений такий вид дисциплінарного стягнення як догана, яка матеріально і морально впливає на 
працівників, які порушують дисципліну праці. Ефективне регулювання трудової дисципліни має ґрунтуватися 
насамперед на позитивних методах стимулювання, а не негативного. Саме така ідея має бути провідною і 
закладатися  в основу нормативно-правових актів, які регулюватимуть дисципліну праці в Україні. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ПРОБАЦІЇ УКРАЇНИ, США ТА 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
 
Україна має на меті приєднатися до Європейського Союзу, для цього державі потрібно здійснити ряд 

реформ, спрямовані на адаптацію до європейського та міжнародного законодавства. У 2015 році 
Україною було прийнято закон «Про пробацію» від 05 лютого 2015 року № 160-VIII, що стало великим 
кроком у реформуванні кримінально-виконавчої служби. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про пробацію» 
пробація - система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та 
відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого [1]. Таким 
чином, для розвитку цього інституту необхідно функціонування спеціальних органів, на яких би було 
покладено відповідні повноваження.  

Наприклад, в США інститут пробації існує понад 150 років і зазнав ряд істотних змін. Пробація є одним з 
елементів системи виконання кримінальних покарань в США та представляє собою самостійну організаційну 
структуру, що виконує функцію з ресоціалізації засуджених. Призначення пробації визначається 
законодавством федерації і всіх штатів в якості альтернативи позбавлення волі. Федеральна служба пробації та 
досудових послуг США перебуває в судовій системі. Загальне керівництво службою пробації здійснює 
Адміністративний офіс при Верховному суді США, а безпосереднє  керівництво на місцях – місцеві суди. 
Кадровий склад федеральної служби пробації - це представники федеральних правоохоронних органів, що 
відносяться до судової влади. Він складається з федеральних офіцерів і помічників офіцерів, співробітників 
служби пробації та досудових послуг. Всі співробітники служби пробації та досудових послуг 
підпорядковуються Головному офіцеру пробації та досудових послуг у відповідному федеральному судовому 
окрузі, який, в свою чергу, підконтрольний головному окружному судді. В обов'язки співробітників служби 
пробації входить перш за все ресоціалізація осіб, які відбули покарання, їх реінтеграція в суспільство. Контроль 
здійснюється різними способами: шляхом особистих контактів, по телефону, при опитуванні представників 
лікувальних установ, рідних і близьких, сусідів про спосіб життя осіб, які відбули покарання. Зустрічі і бесіди 
проводяться як в офісах служб, так і за місцем проживання або роботи [3, с. 32]. 

Служба пробації у Великобританії почала формуватися більше 100 років тому. Вона також виступає 
елементом в системі виконання кримінальних покарань. Ця система перебуває у підпорядкуванні 
Національної служби управління правопорушниками, яка є виконавчим органом і знаходиться у складі 
Міністерства юстиції. У підпорядкуванні цього органу перебуває Служба пробації [2, с. 4]. Служба дії через 
регіональні Трасти, які є приватними або комбінованими об’єднаннями, що побудовані в результаті 
конкуренції громадських об’єднань і надають послуги щодо реабілітації правопорушників, зміни їх 
поведінки та підготовки досудових доповідей. Одна із складових діяльності Трастів є система оцінка ризиків 
і потреб (ризиків вчинення нових правопорушень і потреб правопорушників, які він намагався вирішити 
через вчинення порушення). Ця система є стандартизованим Міністерством юстиції методом збору і оцінки 
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відповідної інформації. Службу очолює головний офіцер пробації. У кожному регіоні призначатися 
головний офіцер та декілька  його заступників та помічників. Обов'язки співробітників служби пробації у 
Великобританії полягають у нагляді за правопорушниками, звільненими з-під варти за ліцензією, і в нагляді 
за правопорушниками, яким в суді винесені наглядові вироки, не пов'язані з позбавленням волі [4, с. 17]. 

Отже, в наш час служба пробації в різних країнах є приблизно однотипна та багатофункціональна. 
Але відмінність полягає у підвідомчості. Служба пробації в США підпорядковується Верховному суду 
США, а у Великобританії – Міністерству юстиції. Тобто функції виконує єдиний орган – Служба пробації, 
а нагляд за ним здійснює певний орган, який перебуває у системі іншої гілки влади. В Україні департамент 
пробації відноситься до внутрішньої структури Міністерства юстиції [1], тому нагляд на виконанням 
завдань та додержання законів цим органом повинно покладатися на Міністерство юстиції України. 

Виходячи із зарубіжного досвіду. Характерним для українського законодавства є запозичення 
основних засад європейської моделі пробації,  адже в першу чергу діяльність таких органів спрямована 
на захист суспільства, попередження вчинення нових злочинів та на виправлення злочинця. В Україні в 
системі Державно-кримінально виконавчій службі діє Державна установа «Центр пробації», діяльність 
якої спрямовується та координується Міністерством юстиції України.  

Відповідно до ЗУ «Про пробацію» в Україні існують декілька видів пробації: досудова пробація, 
наглядова пробація, пенітенціарна пробація. У свою чергу, наглядова пробація в Україні застосовується 
лише до осіб, яким судом було призначено альтернативне позбавленню волі покарання, або які звільненні 
від відбуття покарання з випробуванням [1].  

Як в США та Великобританії, в Україні також діють волонтери, які працюють з неповнолітніми, з 
особами, які мають алкогольну та наркотичну залежність, з бездомними задля досягнення мети пробації – 
виправлення  засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

Також слід зазначити, що цей інститут є новим для українського законодавства та наразі постійно 
вдосконалюється, втілюючи в собі все нові міжнародні стандарти. Зокрема органи пробації США та 
Великобританії у своїй діяльності активно використовують електронний моніторинг, тобто нагляд за особою 
за допомогою електронних пристроїв, а запровадження такої інновації в Україні запланована на 2020 рік.  

Таким чином, пробація, як форма впливу на правопорушника, в іноземних країнах показала свою 
ефективність. Також відомо, що фінансування цього інституту набагато дешевше, порівняно з 
утриманням великої пенітенціарної системи. Зараз в Україні пробація перебуває на етапі розвитку, тобто 
оновлюється нормативно-правова база, запроваджуються нові способи та механізми впливу, які уже 
використовують провідні країни світу.  
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ  В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗI 
 
Однiєю iз важливих сфер секторальної спiвпрацi ЄС та України, що передбачена Угодою про асоцiацiю, є 

захист прав споживачiв (глава 20 Роздiлу V “Економiчне та галузеве спiвробiтництво”). Метою такого 
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спiвробiтництва є забезпечення високого рiвня захисту прав споживачiв та досягнення сумiсностi мiж 
українською та європейською системами захисту прав споживачiв (ст. 415 Угоди про асоцiацiю). Забезпечення 
прав споживачiв належить до полiтичних прiоритетiв держав з розвиненою ринковою економiкою, що 
пояснюється важливим мiсцем споживача в ринкових вiдносинах. Так, згiдно з даними Європейської Комiсiї 
57 % внутрiшнього валового продукту ЄС складають надходження вiд споживчих витрат. Європейський Союз 
усвiдомлюючи, що активнiсть споживача на внутрiшньому ринку може позитивно впливати на економiчне 
зростання в цiлому, розглядає його як важливого учасника цього ринку. Саме тому спiвпраця України з ЄС в 
споживчому секторi матиме вплив на досягнення також й економiчних цiлей асоцiацiї. 

Рiзноманiтним аспектам європейської системи захисту прав споживачiв присвячено працi таких 
українських вчених, як Н. Дочинець, С. Дубенко, О. Письменна, А. Мазаракi, I. Царук, Ю. Шпiльова та iн. 

Метою даного дослiдження є обгрунтування основних аспектiв захисту прав споживачiв в ЄС. 
Полiпшення добробуту споживачiв та їх захист є важливими цiнностями Європейського Союзу. Проте, 

до 1992 року споживча полiтика ЄС не розглядалась як самостiйна мета європейської спiвпрацi та була 
обумовлена виключно однiєю з основних цiлей Союзу, а саме - створенням внутрiшнього ринку товарiв та 
послуг. Полiтика ЄС в сферi захисту прав споживачiв набула самостiйного значення лише з прийняттям 
Маастрихтського Договору 1992 р. Пiзнiше її роль було змiцнено в процесi подальшого реформування ЄС. 

Європейська споживча полiтика – це партнерство мiж ЄС, його країнами-членами та громадянами, 
що базується на двох ключових принципах, визначених у Договорi про функцiонування ЄС: по-перше, це 
вжиття повного комплексу заходiв для захисту здоров’я, безпеки та економiчних iнтересiв споживачiв; 
по-друге, це забезпечення їх права на iнформацiю, освiту та об’єднання для захисту своїх iнтересiв [1]. 

Iсторiя полiтики захисту прав споживачiв у Європейському Союзi налiчує майже 25 рокiв спiльної 
роботи. Водночас держави – члени ЄС забезпечують захист iнтересiв споживачiв протягом набагато довшого 
часу. Полiтично ця структура ЄС побудована на основi Статтi 95 Угоди про створення ЄС. Початкова мета 
цiєї статтi – вдосконалення внутрiшнього ринку продукцiї та послуг за допомогою створення рiвного 
простору дiяльностi всiх держав – членiв ЄС. Споживча полiтика ЄС до недавнього часу була обумовлена 
однiєю з ключових цiлей Союзу, а саме – створенням внутрiшнього ринку товарiв i послуг. 

Лише протягом останнiх рокiв захист прав споживачiв перетворився на окрему самостiйну мету 
європейської спiвпрацi. 

Метою споживчої полiтики ЄС до 2020 р. є розширення можливостей для споживачiв та їх довiри до ринку [1]. 
Споживча полiтика ЄС не є цiлiсною системою вiдносин, яка регулювала б усi аспекти захисту 

споживачiв. Директиви ЄС – це доволi розрiзнена структура, яка детально регулює певнi сфери, а iншi 
залишає неврегульованими. Слiд пiдкреслити, що окремi держави – члени ЄС досi вiдповiдають за цiлiснiсть 
структури власної споживчої полiтики та захист прав споживачiв. Директиви ЄС мiстять мiнiмальнi 
стандартнi функцiї у вибраних сферах, особливо у тих, якi зачiпають внутрiшнiй ринок. Держави – члени ЄС 
мають право перевищувати норми, передбаченi у Директивах щодо захисту прав споживачiв, за умови, що 
їхнi нормативи не обмежують вiльне перемiщення товарiв i послуг у межах внутрiшнього ринку [5, с.  25]. 

Законопроекти в цiй сферi надходять на розгляд до комiтетiв внутрiшнього ринку та захисту 
споживачiв IMCO (European Parliament Committee on the Internal Market and Consumer Protection) або 
(вiдповiдно до спрямування законопроекту) навколишнього середовища, громадського здоров’я та 
продовольчої безпеки ENVI (European Parliament Committee on the Environment, Public Health and Food 
Safety) європейського парламенту та до Ради ЄС з питань зайнятостi, соцiальної полiтики, охорони 
здоров’я та споживчої полiтики EPSCO (Council of the European Union of the Employment, Social Policy, 
Health and Consumer Affairs Council configuration) [3]. 

Як наслiдок усього вищенаведеного, держави – члени ЄС створили системи захисту прав споживачiв, 
якi значно вiдрiзняються одна вiд одної. У деяких випадках цi вiдмiнностi перешкоджали дiяльностi 
внутрiшнього ринку. Наприклад, iснують значнi розбiжностi мiж законодавством, яке врегульовує 
комерцiйну дiяльнiсть пiдприємств, спрямовану на кiнцевого споживача, на внутрiшньому ринку, що 
були спричиненi нацiональними специфiчними нормативами, вiдмiнностями у загальних принципах або 
рiзною юридичною практикою [4, с. 133]. 

Iншим прикладом вищезгаданого є використання саморегуляцiї та кодексiв поведiнки. У Данiї, 
Швецiї та Фiнляндiї використання останнiх заохочує для надання практичного змiсту загальним 
правилам. У створеннi таких кодексiв помiтну участь беруть органи захисту прав споживачiв. Кодекси 
також поширенi у Великiй Британiї, Iрландiї, Нiдерландах, хоча органи захисту прав споживачiв 
вiдiграють менш формальну роль. Застосування саморегуляцiї як доповнення до формальних нормативiв 
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менш поширене в iнших державах – членах ЄС. Схоже, що застосування саморегуляцiї у ЄС поступово 
зростає, хоча й iншими шляхами, нiж у окремих державах – членах ЄС. 

Отже, питання формування та збереження довiри споживача до ринку є ключовим для європейської 
споживчої полiтики. Таку довiру неможливо забезпечити за умови функцiонування недобросовiсних, 
агресивних та вiдверто шахрайських торговельних практик, тому система повинна мати достатньо 
рiзноманiтних ефективних iнструментiв як державного, так i недержавного впливу, що їх унеможливлюють. 
Для цього, крiм заходiв державного впливу на суб’єктiв господарювання, проводиться робота з оперативного 
iнформування та консультування споживачiв, пiдвищення споживчої грамотностi. Це поширює 
добропорядну конкуренцiю, сприяє постiйному пiдвищенню якостi та конкурентоспроможностi товарiв i 
послуг, формуванню їх позитивного iмiджу як усерединi країни, так i за її межами, долає бар’єри у торгiвлi. 
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ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНІ КОЛІЗІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ ТА 

СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕНЬ 
 
Первинним методом міжнародного приватного права є метод колізійного регулювання, головною 

метою застосування якого є встановлення правопорядку певної країни, належного до врегулювання 
відносин. Відповідно до теоретичних положень міжнародного приватного права, прийнято розрізняти три 
види колізій: інтерперсональні, інтертемпоральні та інтерлокальні. Відповідно до положень ст. 15 ЗУ 
«Про міжнародне приватне право», у разі якщо підлягає застосуванню право держави, у якій діє кілька 
правових систем, належна правова система визначається відповідно до права цієї держави [1]. Фактично 
положення цієї норми враховують, що особливості встановлення персонального статусу особи можуть 
регулюватися не тільки державним правом окремої країни. 

Хоча окремими дослідниками заперечується включення інтерперсональних колізій до предмету 
регулювання міжнародного приватного права, адже при їх вирішенні мають застосовуватися не тільки 
правові норми, а й норми інших соціальних інститутів. Проте, враховуючи, що в Законі України «Про 
міжнародне приватне право» міститься посилання на особистий закон особи [1], актуальним є питання 
дослідження шляхів запобігання та способів вирішення інтерперсональних колізій. 

Так, інтерперсональні колізії виникають у зв’язку із належністю фізичних осіб до певної 
національності, релігії, тощо [2, c. 18]. Тобто, це – колізії, що існують між нормами права та нормами 
моралі, релігійними нормами і звичаями. Такі колізії пов’язані із визначенням статусу осіб в сімейних, 
спадкових, деліктних та інших приватноправових відносинах. 

Варто звернути увагу, що чинним ЗУ «Про міжнародне приватне право» не передбачено жодних 
шляхів вирішення чи запобігання виникненню інтерперсональних колізій. Норми українського закону 
містять лише відсилку до особистого закону особи, інше врегулювання відсутнє. Фіксування саме такої 
норми можна пояснити тим, що в нормах Конституції України закріплено те, що громадяни мають рівні 

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/


34 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Церква 
і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може 
бути визнана державою як обов'язкова [3]. Тобто зафіксовані положення фактично фіксують виключно 
правове регулювання статусу особи в суспільстві. 

Варто погодитись, що у царині інтерперсональних колізій – визначено, що їх вирішення фактично 
зводиться до визначення належної підвідомчості та підсудності справи, отже ці питання найчастіше 
вирішуються не колізійними, а процесуальними нормами [4, с. 6].  

Вирішення інтерперсональних колізій досягається, головним чином, завдяки законодавчому 
закріпленню матеріальних норм персонального права (що сприяє уніфікації практики правозастосування) 
та вирішенню питань підсудності справ з “інтерперсональним елементом”. Тобто у цій сфері матеріальні 
та процесуальні норми мають більше значення, ніж колізійні [4, с. 23]. 

Варто наголосити те, що при визначенні «особистого закону особи», мають бути враховані не тільки  
законодавчі акти, але і акти м’якого права, що мають вплив на персональний статус особи. Так, наприклад, 
варто звернути на такий нормативний акт як Католицька кодифікація - Codex Iuris Canonici (остання 
редакція прийнята в 1983 р.), яким визнається державна влада і національне приватне право. По-перше, 
визнається законодавча і судова компетенція держави (наприклад, щодо суто цивільних наслідків 
шлюбу). По-друге, церква рекомендує дотримуватися світського права. Нарешті, визнання відбувається 
шляхом рецепції деяких норм цивільного права (наприклад, стосовно угод чи пропущення строку 
давності). Жодна з інших християнських течій не має подібного кодексу. Проте на Codex Iuris Canonici 
інколи посилаються у церковному прецедентному праві (наприклад, щодо дієздатності православних 
укладати шлюб) [5, с. 111]. При цьому означена Кодифікація застосовується до всіх, хто належить до 
католицького сповідання, а тому в таких нормах відсутня прив'язка до території проживання особи. 

Отже, варто наголосити, що має важливе   значення кодифікація матеріального персонального права, 
яка повинна сприяти уніфікації правозастосування інтерперсональних колізій, а також  вирішення питань 
підсудності відповідних спорів.  
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СУЧАСНЕ МОРСЬКЕ ПІРАТСТВО – ВИГІДНИЙ МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС 
 
Icнує думкa, щo cучacне пipaтcтвo – вигiдний мiжнapoдний бiзнеc, у чoму ж вoнa пoлягaє? По-перше, 

пipaтcький бiзнеc нинi являє дocтaтньo чiткo opгaнiзoвaний бaндитcький кoнглoмеpaт opгaнiзaцiй, щo 
cклaдaєтьcя з кеpiвникiв, джеpел iнфopмaцiї i викoнaвцiв. Гoлoвним кpитеpiєм вибopу жеpтви нападу 
піратів є цiннicть вaнтaжу, який пеpевoзитьcя, a тaкoж вapтicть кopaбля. Зaзвичaй, тi, хтo зaхoплює cуднo, 
мaють у cвoєму poзпopядженнi дocтoвipнi дaнi зa цими й iншими питaннями. Ввaжaєтьcя, щo 
opгaнiзaтopи та кеpiвники poзбiйнoгo бiзнеcу в Coмaлi пpиймaють piшення щодо зaхoплення cуден. Вoни 
мaють iнфopмaцiю щoдo мapшpуту пеpехoду, хoдoвих тa технiчних хapaктеpиcтик cуднa, cклaду екiпaжу, 
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нaцioнaльнoї нaлежнicтi i пpaпoуp cуднa, пopту пpипиcки, мicця cтoянки пicля зaхoплення тa iншi дaнi. 
Ця oбмеженa зa кiлькicтю гpупa ociб визнaчaє cуму викупу, чеpез cпецiaльнo нaйнятих дocвiдчених 
пocеpедникiв веде пеpегoвopи iз cуднoвлacникaми пpo умoви звiльнення вaнтaжiв i пеpедaчу гpoшей.  

Зa деякими дaними, нa піратскій діяльності нaживaютьcя також влacники cуден зa paхунoк зaвищення 
cуми cтpaхoвки cвoгo мaйнa, вaнтaжу й кoмaнди, вiдмoви вiд виплaти екiпaжу зapoблених гpoшей тa 
iншoгo. Бiльшicть iз звiльнених iз пoлoну мopякiв вiдзнaчaє, щo ocтaннiм чacoм у cклaдi пipaтcьких бaнд 
Coмaлi пoчaли з’являтиcя вихiдцi з євpoпейcьких кpaїн, які кoнтaктувaли з кaпiтaнaми i як пocеpедники 
вели пеpегoвopи з влacникaми cуден.  

По-друге, варто відмітити вигідність страхування суден. В 2008 poцi oгoлocили мaйже вcю пiвнiчну 
чacтину Iндiйcькoгo oкеaну зoнoю вiйcькoвoгo pизику, щo piзкo пiдвищилo вapтicть cтpaхувaння, без 
деяких видiв cтpaхувaння cуднo не пуcтять в бiльшicть пopтiв cвiту, i якщo влacник вiдмoвитьcя плaтити 
зaвищену вapтicть cтpaхoвки чеpез «вiйcькoвoгo pизику», вiн пoзбудетьcя вciх iнших видiв cтpaхувaння.  
Справа в тому, що стpaхувaння вiд цьoгo pизику не пoкpивaє збитки в paзi зaхoплення cуднa пipaтaми, це 
cтpaхувaння ушкoджень aбo зaгибелi cуднa в pезультaтi вiйcькoвих дiй, a в зoнi дiй coмaлiйcьких пipaтiв 
iх немaє. Пірати захоплюють судно із гранатометами та автоматами, а такі типи зброї не входять до 
військового ризику, отже, cтpaхoвку влacник не oтpимaє. Пipaти мaють в piк в cеpедньoму 70 мiльйoнiв 
дoлapiв викупiв.  Cтpaхoвики мaють в piк не менше 300 мiльйoнiв.  Пocеpедники не менше 40 мiльйoнiв.   

Також існує pинoк збpoйнoї пpивaтнoї oхopoни. В дoбу pинoк пpивaтнoї oзбpoєнoї oхopoни зapoбляє 
близькo 3 мiльйoнiв дoлapiв. Пoтенцiйнo pинoк пpивaтнoї oхopoни oцiнюєтьcя деcь в 2 мiльяpди дoлapiв 
нa piк, з них не менше пoлoвини вже йде в Лoндoн (адже у Лoндoнi poзтaшoвуютьcя не тiльки гoлoвнi 
фiнaнcoвi, юpидичнi тa cтpaхoвi iнcтитути cуднoплaвcтвa). Paзoм в piк Лoндoн мaє з coмaлiйcькoгo 
пipaтcтвa не менше мiльяpдa дoхoдiв, нiчoгo пpи цьoму не витpaчaючи i нiчим не pизикуючи. Збитки вiд 
coмaлiйcькoгo пipaтcтвa для cвiтoвoгo cуднoплaвcтвa тa cвiтoвoї екoнoмiки мiнiмaльнi, у порівнянні із 
доходами, які отримує світова спільнота у боротьбі із піратською діяльністю. 

Oтже, нaявнicть пipaтiв «вигiднo вciм».  Це вигiднo caмим пipaтaм, якi мaють з зaхoплення cудiв 
непoгaний дoхiд.  Їх змушує грабувати судна гoлoд i пoлoження, в якoму вoни знaхoдятьcя, бо в Coмaлi 
виживaти немoжливo.  Пipaтcтвo вигiднo aдвoкaтaм, якi виcтупaють пocеpедникaми у викупi cуден.  Це 
тaкoж вигiднo cтpaхoвим кoмпaнiям, якi нa цьoму дуже дoбpе зapoбляють.   

Це бiзнеc, i нiхтo з цьoгo pинку нaйближчим чacoм йти не збиpaєтьcя.  Пoки в Coмaлi неcтaбiльнicть, 
пipaтcтвo буде icнувaти. Пoкiнчити з пipaтcтвoм мoже тiльки нaведення пopядку в Coмaлi, пpичoму не 
oкупaцiйнoгo, a якoгocь cвoгo.  Кoли це буде i чи буде, невiдoмo. 
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ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА ВЧИНЕННЯ 

КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ 

АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
 
Захист дітей є, завжди був і буде пріоритетним напрямом державної політики. Саме тому протиправні 

посягання на їхній моральний та фізичний розвиток має особливу значущість. Давно відома певна 
залежність злочинності загалом від злочинності неповнолітніх, яка сьогодні набула загрозливого розмаху. 
Разом з тим, свого поширення набуло втягнення неповнолітніх у вчинення контрабанди наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 
Оскільки втягнення до протиправної діяльності неповнолітніх осіб має високий ступінь суспільної 
небезпеки, вважаємо за доцільне розглянути цей аспект. 

http://newsbabr.com/?IDE=52269
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Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду від 27 лютого 2004 № 2 року «Про застосування 
судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність» - втягнення неповнолітніх у  злочинну  чи  іншу  антигромадську  
діяльність  посягає на основи суспільної моралі у сфері розвитку і виховання молодого покоління, згубно 
впливає  на  молодих  людей, створює  для них спотворені орієнтири, прищеплює асоціальні ідеї,  
аморальні погляди й навички, істотно впливає на рівень злочинності неповнолітніх [1].  

Конституція України у ст. 52 проголошує, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 
переслідуються за законом [2]. Відповідно до ст. 1 Конвенції про права дитини [3], «дитиною є кожна 
людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не 
досягає повноліття раніше». Правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного 
розвитку кожної країни. Відповідно до ст. 9 Конституції чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 
Тому суди повинні враховувати вимоги міжнародних правових актів, зокрема тих, які стосуються 
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. У міжнародно-правових актах наголошується на 
необхідності особливого захисту дітей та підлітків. Україною було підписано міжнародний договір від 29 
листопада 1985 р., за яким вона взяла на себе зобов’язання виконувати Мінімальні стандартні правила 
ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»). У пр. 2.1 
зазначених Правил підкреслюється необхідність неупередженого їх застосування. 

В іншому важливому міжнародному документі — Конвенції про права дитини, прийнятій 44-ю 
сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1989 р. і ратифікованій Верховною Радою України 27 лютого 1991 
р. (далі — Конвенція), міститься гуманне положення щодо застосування до неповнолітнього міри 
запобіжного заходу. Відповідно до ст. 37 Конвенції «арешт, затримання чи тюремне ув’язнення дитини 
здійснюється згідно з законом та використовується лише як крайній захід і протягом якомога більш 
короткого відповідного періоду часу» [4, с. 56-57]. 

Варто зазначити також, що відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду «Про застосування 
судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську 
діяльність» [1] під втягненням неповнолітнього у злочинну чи іншу антигромадську діяльність треба 
розуміти певні дії дорослої особи, вчинені з будь-яких мотивів і пов’язані з безпосереднім впливом на 
неповнолітнього з метою викликати у нього рішучість взяти участь в одному чи декількох злочинах або 
займатись іншою антигромадською діяльністю. Втягнення завжди передбачає наявність причинного зв’язку 
між діями дорослої особи і виникненням у неповнолітнього бажання вчинити протиправні дії. 

Ст. 3 ППВСУ від 27 лютого 2004 року № 2  наголошує на тому, що судам треба мати на увазі, що 
відповідальність дорослих осіб  за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську 
діяльність встановлена не тільки  ст.  304  КК  України, а й іншими статтями цього Кодексу, зокрема, 
розділу ХІІІ  «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів та інші злочини проти здоров´я населення» - ч. 3 ст. 307,  ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317, 
статтями 323 і 324,  котрі є щодо неї  спеціальними  нормами.  Також, у Постанові йдеться про те, що у  
разі вчинення злочину,   передбаченого  спеціальною  нормою,  кваліфікувати  дії винної особи ще й за ст. 
304 КК не потрібно [1]. 

Можемо констатувати, що чинне національне законодавство не в повній мірі захищає неповнолітніх 
осіб від втягнення їх до протиправної діяльності, особливо це стосується тяжких та особливо тяжких 
злочинів. Варто зазначити, що ст. 305 КК України, на відміну від, деяких зарубіжних країн, не передбачає 
відповідальності за втягнення неповнолітніх осіб до контрабанди небезпечних наркотичних засобів, хоча 
вищеописаний прецедент має місце на території України. Розглянемо згадану практику нижче.  

Так, найбільш детально питання відповідальності за контрабанду наркотичних засобів і 
психотропних речовин розглянуто в КК Китайської Народної Республіки (КНР) [5, с. 376]. У ньому цьому 
злочинному діянню присвячено сім статей (ст. 151–157). Контрабанда наркотиків у цій країні належить 
до злочинів проти соціалістичного ринкового економічного порядку. Особливо сувора кримінальна 
відповідальність передбачена за контрабанду наркотиків, незалежно від їх кількості, і схиляння 
неповнолітніх до контрабанди (ст. 347 КК КНР).  

Більш суворо карається неврахована повторна контрабанда. Основними покараннями за контрабанду 
наркотичних засобів згідно зі ст. 347 КК КНР передбачено: позбавлення волі на п’ятнадцять років, довічне 
позбавлення волі або смертна кара, а в якості додаткового покарання застосовується конфіскація майна [5]. 
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Прикладом втягнення неповнолітніх осіб до контрабанди є той факт, що у грудні 2019 року Служба 
безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин з однієї з європейських країн на 
територію нашої держави. 

Так, оперативники Управління СБУ у Львівській області встановили, що мешканець столиці 
налагодив механізм нелегального переміщення з-за кордону екстазі та амфетаміну для продажу. Іноземні 
спільники наркоділка відправляли йому товар через сервіси міжнародного поштового зв’язку до Львова. 
Для подальшого переправлення посилок в столицю киянин залучав неповнолітніх. Співробітники 
спецслужби затримали організатора наркотрафіку під час одержання чергової партії психотропів. В ході 
огляду відправлення правоохоронці вилучили 500 таблеток «екстазі» (МДМА) та амфетамін на загальну 
суму понад 150 тисяч гривень за цінами «чорного» ринку.  

За оперативними даними раніше на адресу вказаної особи надходили 12 аналогічних міжнародних 
поштових відправлень з-за кордону [6]. 

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою попередження втягування неповнолітніх осіб до 
контрабанди наркотичних засобів, та враховуючи суспільну небезпеку вказаного діяння, вважаємо за доцільне, 
доповнити статтю такою кваліфікуючою ознакою: «втягнення до  протиправної діяльності неповнолітнього». 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІКТИМНОСТІ ТА 

ВІКТИМБЛЕЙМІНГУ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
У кримінальних правопорушеннях є як злочинець (кримінальний правопорушник), так і потерпілий 

(жертва). Кримінологія займається не лише вивченням особи злочинця (кримінального правопорушника), 
а й вивченням поведінки потерпілих при здійсненні конкретних кримінальних правопорушень. Це 
називається віктимологія, тобто вчення про жертву. 

Віктимологія походить з латинської (victima — жертва) і грецької (logos — вчення).  Науковці багато 
уваги приділяють вивченню жертви злочину і, прийшли до висновку, що в деяких ситуаціях злочинець 
(кримінальний правопорушник) діяв саме так, через певну поведінку особи, що стала жертвою. Саме 
тому, прийнято виділяти осіб з підвищеним ризиком віктимності. Саме поняття віктимності розуміється, 
як схильність людини стати жертвою кримінального правопорушення. Найчастіше у групу людей з 
підвищеною віктимністю потрапляють неповнолітні. Провокує таке явище низка чинників: емоційний 
стан, рівень самооцінки, рівень виявлення основних психічних станів та інше. 

Головне міститься тут у тому, щоб потерпілий був одним з елементів криміногенної ситуації і своєю 
поведінкою певною мірою сприяв злочину. Його необачна, ризикована, легковажна, розбещена, 
аморальна, неправомірна поведінка може полегшити, спровокувати злочин проти нього самого, оскільки 
він може істотно впливати на мотивацію злочинної поведінки винного. І в той же час зважена, правомірна, 
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передбачлива поведінка людини, що опинилася в криміногенній ситуації, здатна відвернути злочинне 
посягання на неї або звести його до мінімуму [1, с. 51]. 

Особи, які мають реалізовану віктимність, не усвідомлюють механізми своєї віктимізації, 
заперечують наявність віктимоногенних якостей, недооцінюють значущість своїх соціально-
психологічних властивостей та особливостей поведінки, які сприяють формуванню особистісної 
віктимності. Такі психодинамічні властивості як високий рівень психотизму та нейротизму, ригідність, 
конфліктність, неадекватність емоційних реакцій призводять до позамежного гальмування нервової 
системи у нестандартних ситуаціях і можуть вважатися передумовою прояву специфічних віктимогенних 
особистісних рис людини [2,с. 1062]. 

Під жертвою слід розуміти особу або певну сукупність людей, яким прямо або опосередковано 
завдано будь-який вид шкоди злочином, незалежно від того, чи визнається вона потерпілою у 
встановленому законом порядку. 

Потерпілий – особа, якій злочином безпосередньо завдано фізична, моральна або майнова шкода і яка 
визнана потерпілою у встановленому законом порядку. Потерпілий одночасно є основним об'єктом 
дослідження віктимології і одним з основних її понять [3, с.93]. 

Із вищезазначеного, а особливо з поняття підвищеної віктимності, випливає поняття віктимблеймінгу, 
тобто перенесення відповідальності з особи, яка вчинила кримінальне правопорушення , на особу, що 
стала його жертвою. Віктимблеймінг походить від двох англійських слів — «victim» (жертва) та «blame» 
(звинувачувати), отже, означає «звинувачення жертви». Визначення передбачає, що дії жертви призвели 
до кримінального правопорушення. 

Вивчення жертви кримінального правопорушення є важливим аспектом, оскільки це допомагає 
пояснити вплив віктимності на механізм певного злочину. Але, на мою думку, в сучасному суспільстві 
існує певна проблема співвідношення понять віктимності та вітимблеймінгу. Часто ці поняття 
ототожнюють, що не є правильним. 

Термін віктимблеймінг вперше використав Вільям Райан в книзі «Blaming the Victim» (1971 р.).  В ній 
звинувачення жертви описано, як ідеологію, що застосовується для виправдання расизму та соціальної 
несправедливості щодо чорношкірого населення. Зокрема, безліч прикладів звинувачення жертви можна 
знайти в Старому Заповіті, де трагедії і катастрофи виправдовуються попередньою поведінкою і гріхами жертв. 

Теодор Адорно назвав дане явище одним з найбільш згубних властивостей фашистського характеру. 
Після нього, деякі інші автори також відносили звинувачення жертви до типових фашистських рис. 

Всім відомий приклад звинувачення жертви в сучасному суспільстві, найчастіше, можна зустріти у 
злочинах проти статевої свободи, а саме те, що особа була зухвало одягнена або ж пішла гуляти сама та 
тому подібне. В даних випадках люди завжди вживають слова «а якби». Цим самим, люди ставлять себе 
в приклад, паралельно віддаляючи себе від такої ситуації.  Тобто людина вважає, що оскільки вона так не 
робить, то вона  не може бути навіть потенційною жертвою кримінального правопорушення.   

Віктимблеймінг – проблема сучасного суспільства, оскільки, в результаті такого явища збільшується 
латентна злочинність. Жертва кримінального правопорушення не звертається до правоохоронних органів 
та не розповідає про вчинення відносно до неї неправомірних дій нікому через страх бути  осудженою і 
звинуваченою у тому що з нею сталось. 

Висновок. Поняття віктимності і віктимблеймінгу не тотожні, вони лише схожі за суттю. Віктимність 
це не звинувачення жертви у вчиненні над нею певних злочинних дій, а лише підвищений ризик бути 
жертвою кримінального правопорушення через певні обставини, наприклад - професію. Тому, плутаючи 
ці поняття, люди неправильно сприймають інформацію та неправильно розповсюджують її, цим самим, 
не розуміючи цього, мають вплив на рівень латентної злочинності. 
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ПОРУШЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ВІТЧИЗНЯНИМИ СУДАМИ 
 
На жаль, ця проблема досить актуальна для нашої держави, про це свідчить кількість звернень до 

Європейського суду з прав людини. Україна знаходиться у рейтингу за кількістю звернень на четвертому 
місці, левова частина цих звернень стосується саме недотриманням розумних строків. Це призводить до 
того, що бюджет нашої країни значно зменшується через заборгованості за рішенням ЄСПЛ. Вивчення 
переліку скарг, поданих проти України, свідчить, що переважна кількість стосується надмірної 
(нерозумної) тривалості досудового розслідування, судового розгляду чи виконання рішень національних 
судів та відсутності правових засобів для вирішення цієї проблеми на національному рівні.[1] 

Згідно 6 статті Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» [2] та частини першої 
статті 9 Конституції України [3], що ратифікує цей документ на території України, тим самим включаючи 
її до складу національного законодавства, кожна особа має право на справедливий та публічний розгляд 
його справи у встановлені розумні строки незалежним і неупередженим судом. 

У цілому ця проблема є актуальної не лише у нашій державі, цією хворобою заразились переважна 
більшість судових систем європейських країн. Нерідко цей недуг набуває хронічності в Україні, про що 
свідчить наша судова гілка влади. Як ми бачимо, на практиці це не лише порушує право людини, а й 
формує в неї недовіру до судової влади та в цілому нівелює її авторитет в очах цієї людини, а також 
формує негативний імідж серед інших країн.  

Передусім, відповідно до вимог ст. 6 Конвенції «розумний строк» є обов’язковим для розгляду 
цивільних, адміністративних та кримінальних справ. При цьому для визначення того чи була тривалість 
розгляду справи розумною, ЄСПЛ спочатку досліджує часові проміжки розгляду справи у рамках 
національного законодавства. Таким чином, перебіг строку в цивільних, адміністративних  справах 
розпочинається з моменту відкриття провадження у справі. Після встановлення часових рамок розгляду 
справи ЄСПЛ оцінює її «розумність», доцільності тривалості судочинства.  

Слід зазначити, що «розумність строків» визначається в залежності від складності справи. Для 
наочності ми порівняємо тривалості розгляду різних справ, які Суд визнав розумними з урахуванням 
складності справи. Так у справі «Хосце проти Нідерландів» суд визнав, що тривалість розгляду у 8,5 років 
справи про шахрайство у фінансовій сфері не порушувала 6 ст Конвенції. [4, c.123] Проте у деяких 
випадках Суд встановлював порушення цієї статті у випадках коли строки розгляду були значно 
меншими, наприклад справа «Циммермана і Стейнера  проти Швейцарії» 3,5 років. 

Також слід визначити, що поняття розумного строку розгляду справ є однією з гарантій особи на справедливий 
суд. В інших країнах це поняття зазвичай орієнтується на практику ЄСПЛ. У цій практиці містяться стандарти 
вирішення певних правових ситуацій, які стосуються розумних строків розгляду справ. Таким чином слід 
визначити, що для належного виконання країнами учасницями Конвенції слід звертатися до цього документу. [5] 

Отже, розглянувши це питання, я разом зі своїм науковим керівником дійшли до висновку, що національне 
законодавство ще недостатньо дослідило поняття розумних строків, а також для вирішення даної проблеми перш 
за все треба враховувати складність справи, яку розглядують та орієнтуватися на практику ЄСПЛ, як зазвичай 
роблять інші країни, які також ратифікували Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод». 
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
Європейський Союз утворився в результаті послідовного розвитку процесу інтеграції країн Західної 

Європи, яка пройшла у своєму розвитку декілька етапів[1]. 
Особливу увагу дослідженню історії створення Європейського Союзу приділили такі вітчизняні науковці 

як М.В. Буроменський, М.М. Гнатовський, І.А. Грицяк, С.П. Добрянський, В.В. Копійка, І.В. Кравчук, 
Д.В. Лук’янов, Л.А. Луць, М.М. Микієвич, О.М. Москаленко, В.І. Муравйов, А.В. Омельченко, В.Ф. та інші. 

 Початком процесу європейської інтеграції вважається 9 травня 1950 Саме після цього процесу 
міністр закордонних справ Франції Р. Шуман запропонував створити спільний ринок вугільної і 
сталеливарної продукції Франції, ФРН та інших західноєвропейських країн. Ця пропозиція увійшла в 
історію Європейського Союзу під назвою «План Шумана»[1]. 

Головною метою цього плану було примирення Франції та Німеччини та недопущення між ними війни 
у майбутньому. Засобом досягнення цієї мети мав стати механізм управління та наднаціонального контролю 
над виробництвом і торгівлею стратегічною для військових потреб продукцією – вугіллям та сталлю.  

7 травня 1952 року країни “європейської шістки” підписують Договір про заснування Європейського 
оборонного співтовариства (ЄОС). 

10 вересня 1952 року міністри закордонних справ країн-членів ЄСВС доручають Спільним зборам 
ЄСВС (прообразу майбутнього Європейського Парламенту) розробити проект Договору про створення 
Європейського політичного співтовариства (ЄПС). 10 березня 1953 року Збори закінчили роботу над 
проектом Договору[1]. 

Але, ані ЄОС, ані ЄПС так і не стали реальністю. Вирішальну роль тут відіграла Франція, парламент 
якої після довгих дискусій у серпні 1954 року вирішив відкласти ратифікацію Договору про ЄОС. А це 
зробило недоречним і підписання Договору про ЄПС. 

Таким чином, на початку 50-х років країнам “європейської шістки не вдалося започаткувати 
інтеграцію в оборонній та політичній сферах. Інтеграція продовжувала розвиватись в інших сферах, 
передусім в економічній. 

Наприкінці 1955 року на конференції у Мессіні країни “європейської шістки” домовились про 
заснування Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євратому). 

На початку 1957 року керівники урядів “європейської шістки” вирішили поряд з Євратомом створити 
також і Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 

23 березня 1957 року у м. Рим відбулося підписання Договору про створення Європейського 
економічного співтовариства (ЄЕС) та Договору про створення Європейського співтовариства з атомної 
енергетики (Євратом), що і послугувало другим етапом розвитку створення економічної інтреграції[1]. 

Метою ЄЕС визначалося усунення внутрішніх торговельних бар’єрів усередині Співтовариства (створення 
зони вільної торгівлі), створення митного союзу і, нарешті - створення спільного ринку (забезпечення вільного 
руху по території країн-учасниць Співтовариства товарів, послуг, капіталу, робочої сили)[2]. Метою Євратому 
визначалась співпраця країн-членів у використанні ядерної енергії у мирних цілях. Обидва договори набули 
чинності 1 січня 1958 року і ввійшли в історію під назвою “Римські договори”. 

8 квітня 1965 року було підписано Договір про злиття виконавчих органів ЄСВС, Євратому та ЄЕС. 
1 липня 1967 року цей Договір набув чинності. У результаті була створена єдина структура інститутів, що 
забезпечують розвиток європейської інтеграції. Основними інститутами стали Європейська Комісія, Рада 
Європейських Співтовариств, Європейський Парламент та Суд Європейських Співтовариств. У грудні 
1974 року до цих органів додався новий – Європейська Рада, яка складається з глав держав та урядів країн-
членів Європейських Співтовариств[2]. 

У 1968 році завершується формування зони вільної торгівлі та митного союзу (перших двох етапів 
інтеграції) Європейського економічного співтовариства (ЄЕС)[4]. 
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Наприкінці 1969 року завершується формування спільного ринку (третього етапу інтеграції) ЄЕС[1]. 
На початку 70-х років розпочався процес розширення ЄЕС: 1 січня 1973 року членами ЄЕС стали Велика 
Британія, Данія, Ірландія; 1 січня 1981 року членом ЄЕС стала Греція; 1 січня 1986 року членами ЄЕС 
стали Іспанія та Португалія[2]. 

7 лютого 1992 року у Маастрихті було підписано Договір про Європейський Союз (саме поняття 
“Європейський Союз” з’явилось ще під час Паризької конференції 1972 року) [3]. Договір набув чинності 
1 листопада 1993 року.   

Він визначив так звані “три колони” Європейського Союзу: 
“перша колона” – Європейські Співтовариства: ЄСВС, Євратом та Європейське Співтовариство (замість 

старої назви “Європейське Економічне Співтовариство”). Причому Європейське Співтовариство є серцевиною 
та каркасом процесу інтеграції і за своїми властивостями становить “наднаціональний феномен”; 

“друга колона” – спільна зовнішня та безпекова політика (СЗПБ); 
“третя колона” – співробітництво у сферах юстиції та внутрішніх справ. 
В економічному сенсі прийняття Маастрихтського договору означало курс на завершення 

формування єдиного внутрішнього ринку (четвертий рівень економічної інтеграції) та перехід до 
реалізації ідеї економічного та валютного союзу (п’ятий - найвищий рівень економічної інтеграції). 

1 січня 1995 року членами Європейського Союзу стали Фінляндія, Австрія та Швеція. 
2 жовтня 1997 року було підписано Амстердамський договір (набув чинності 1 травня 1999 року). 

Амстердамський вніс зміни та доповнення до Маастрихтського договору про Європейський Союз, 
Римського договору про заснування Європейського (Економічного) Співтовариства та Євратому, 
Договору про заснування ЄСВС[2].  

Особливу роль у цьому відіграло укладення у 1997 році Шенгенської угоди про вільне (безвізове) 
пересування громадян у межах Європейського Союзу. 

До Шенгенського простору входять 22 із 27-и держав-членів ЄС, 2 країни Європейської економічної 
зони (Норвегія та Ісландія) та Швейцарія. 21 грудня 2007 року до Шенгенської зони приєдналися 9 нових 
держав-членів ЄС, що вступили до Союзу у 2004 році (окрім Кіпру, що приєднається до неї пізніше). 12 
грудня 2008 року Швейцарія приєдналась до Шенгенської зони. 

Усі Шенгенські країни, окрім Ісландії, Норвегії та Швейцарії, є країнами - членами ЄС. 
26 лютого 2001 року був підписаний Ніццький договір, за яким було внесено зміни в механізми 

інституційного розвитку ЄС. Положення цього договору на сьогодні вступили в силу і є чинними. 
1 січня 2002 року до готівкового обігу була введена єдина грошова одиниця ЄС – євро, що стало 

етапом переходу до формування економічного та валютного союзу ЄС – найвищого етапу інтеграції. 
Зараз євро перебуває в обігу на території 19 країн-членів ЄС.  

1 травня 2004 року членами Європейського Союзу стали Польща, Угорщина, Чеська Республіка, 
Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, Латвія. З 1 січня 2007 року країнами-членами ЄС 
стали Болгарія та Румунія. Таким чином, ЄС нараховує сьогодні 27 держав-членів. 

17-18 червня 2004 року на Саміті ЄС у Брюсселі було схвалено текст Конституції Європейського Союзу. 
29 жовтня 2004 року Угоду про Конституцію Європейського Союзу було підписано главами держав 

та урядів 25 країн-членів ЄС у Римі. 
Конституція ЄС складається з 4 розділів, у яких відображено головні цілі, завдання та функції ЄС, 

організаційна структура та процедура прийняття рішень, права і обов’язки всіх європейських органів 
управління, а також напрямки діяльності організації[1].  

13 грудня 2007 р. у португальській столиці був підписаний Лісабонський договір, який замінив 
Конституцію ЄС, від подальшої ратифікації якої держави-члени Євросоюзу відмовилися після провалу 
референдумів підтримки в 2005 році у Франції і Нідерландах.  

1 грудня 2009 року набув чинності «Лісабонський договір про внесення змін у Договір про 
Європейський Союз і договір про створення Європейської спільноти». Цей документ став важливим 
етапом в історії Європейського Союзу. Фактично він завершив період правової кризи, в якій після провалу 
влітку 2005 р. на референдумах у Франції та Нідерландах процесу ратифікації першої спільної 
Конституції, перебував Євросоюз. Адже вперше «старі» та «нові» країни-члени ЄС підписали спільну 
угоду та зобов’язалися її послідовно виконувати. 

Наразі Лісабонський договір став правовою основою діяльності та розвитку Європейського Союзу. 
Цей акт складається з преамбули, 7-ми розділів, 13-ти протоколів та 59 декларацій. Зазначений документ 
диференціював рівні компетенції у різних сферах політики між державами-членами та Євросоюзом за 
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трьома категоріями: виключна, спільна та допоміжна[2]. Водночас Договір визнає Європейський Союз 
юридичною особою, суб’єктом міжнародного права. Відповідно до зазначеного договору створено 
посаду президента Європейської Ради (як інституту ЄС), який обирається на два з половиною роки з 
правом на одне повторне обрання.  

Лісабонський договір збільшує коло галузей, у яких Європейський парламент матиме вирішальне 
слово, зокрема, аграрний сектор, юстиція та координація роботи служб безпеки. Для держав, які 
співпрацюють з Європейським Союзом, важливим є факт закріплення у Лісабонському договорі 
положення про європейську політику сусідства.  

Виходячи з результатів дослідження, можна виділити те, що історія створення Європейського Союзу 
є  тривалим і складним процесом, який бере початок із  середньовіччя. Початком європейської інтеграції 
стало створення  Р. Шуманом 9 травня 1950 року спільного ринку вугільної і сталеливарної продукції 
Франції, ФРН та інших західноєвропейських країн. Створення Європейського Союзу почалось із 
підписання Договору про заснування Європейського оборонного співтовариства (ЄОС) 7 травня 1952 
року. Слід зазначити, що європейська інтеграція відбувалась поетапно.  

Перший етап пов’язаний зі створенням за Паризьким договором (8 квітня 1951 р.) Європейського 
об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), який набрав чинності в серпні 1952 р.  

Другий етап пов’язаний з Римським договором (25 березня 1957 р.) про створення Європейського 
економічного співтовариства (ЄЕС) та Євратому, котрий набрав чинності 1 січня 1958 р. На третьому 
етапі відбулось об’єднання в 1967 р. трьох співтовариств (СОВС, ЄВРАТОМ, ЄЕС) і створенням 
Європейських співтовариств (ЄС). 

Тому, можна сказати, що створення Європейського Союзу відіграло  значну роль у процесі розвитку 
Європейської інтеграції в цілому. 
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ТВАРИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ 
 
Правові основи здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду визначені 

законом України «Про ветеринарну медицину», Положеннями про Головні управління ветеринарної 
медицини, іншими нормативно-правовими документами (ветеринарно-санітарними правилами, 
інструкціями, вимогами, державними стандартами). Загалом питання правового регулювання 
ветеринарно-санітарного контролю є маловивченим та потребує додаткового дослідження. 

Державний ветеринарно-санітарний нагляд включає функції, що виконуються державними інспекторами 
ветеринарної медицини та / або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини і полягають у періодичній 
перевірці дотримання вимог чинного законодавства в галузі ветеринарної медицини [2, с. 326]. Державний 
ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюються регіональними 
службами державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх 
структурними підрозділами (пунктами). Безпосередньо ветеринарно-санітарний контроль на державному 
кордоні та транспорті здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини з оформленням відповідних 
документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску через державний кордон. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/994_029
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Об’єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні є тварини, 
продукти та сировина тваринного походження, ветеринарні препарати, субстанції, кормові добавки, премікси, 
корми рослинного та тваринного походження, готові корми, штами мікроорганізмів, репродуктивний і 
патологічний матеріал, засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами, а також потужності, які 
використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу вищезазначених об’єктів: робота 
уповноважених (офіційних) лікарів ветеринарної медицини щодо виконання ветеринарно-санітарних заходів. 

Визначення поняття «тварин» в законодавстві України багатоманітне. Згідно ст. 1 Закону України «Про 
ветеринарну медицину» тваринами є ссавці, свійська птиця, птахи, бджоли, комахи, риби, ракоподібні, 
молюски, жаби, амфібії та рептилії [3]. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у ст. 
1 під тваринами розуміє біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у 
тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові [4].  

Відповідно до зазначеного Закону тварини можна класифікувати таким чином: 
– дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, 

які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;  
– домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду 

традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених 
людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають 
життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та 
існують тривалий час у їх природному ареалі; 

– сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання 
продуктів і сировини тваринного походження; 

– безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили 
напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; 

– експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, 
експериментів. 

Узагальнюючи сказане, можна дійти висновку, що тварини – багатоклітинні ядерні організми, 
головною ознакою яких є гетеротрофічність та здатність активно рухатися. 

Оформлення дозволів на перевезення вантажів тваринного походження, вивіз (ввіз), транзит, 
забезпечення транспортом та інші організаційні питання покладаються на власників вантажів 
(відправників чи одержувачів). Основним документом, який засвідчує проходження процедури 
ветеринарного контролю, є ветеринарний сертифікат. 

Ветеринарний сертифікат є однією з підстав для переміщення через митний кордон України товарів, 
які підлягають ветеринарному контролю. Він потрібний при оформленні та переміщенні через митний 
кордон України вантажів, що підлягають ветеринарному контролю. Механізм надання ветеринарного 
сертифіката має певні особливості. При ввезенні тварин органами державної ветеринарної медицини за 
місцем акредитації отримувача видається ветеринарне свідоцтво за формою Ф 1. При ввезенні тварин 
ветеринарне свідоцтво за формою Ф–1 видається органами державної ветеринарної медицини за місцем 
акредитації отримувача у митниці призначення [1, с. 10–11]. 

Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, 
інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони 
території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту 
населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей 
ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах. 

Висновок. Завданням системи органів нагляду та контролю є охорона, належне використання тварин, 
дотримання юридичними та фізичними особами вимог ветеринарно-санітарних заходів під час здійснення 
міждержавних перевезень об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  

При ввезенні тварин ветеринарне свідоцтво за формою Ф–1 видається органами державної ветеринарної 
медицини за місцем акредитації отримувача у митниці призначення. ДВСКН є особливим видом контролю у 
державному управлінні, потужним інструментом державного регулювання якості і безпеки продовольчої продукції 
та сировини тваринного походження, здатним виявляти і створювати умови для ефективного функціонування 
правового і виконавчого механізмів, що запобігає незаконній діяльності у сфері ветеринарної медицини. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 

ПРИВАТНОГО ПРАВА У РІЗНИХ ДЕРЖАВАХ 
 
Міжнародне приватне право у своєму розвитку пройшло досить тривалий шлях. Початком розвитку 

якого виступило колізійне право, а також староримське право. Система колізійних норм починає 
складатися в епоху раннього середньовіччя внаслідок потреби врегулювати торговельні відносини. Такі 
норми містилися, зокрема, в договорах, укладених із греками 911 p. князем Олегом і 944 p. князем Ігорем, 
у "Руській правді", інших джерелах. 

Пізніше, з кінця середніх віків, почала формуватися практика й доктрина про колізії статутів 
(місцевих законів). Із статутних теорій і виникло колізійне право. Так виникала назва нового вчення 
«міжнародне приватне право»[1]. 

Засновниками доктрини міжнародного приватного права були Бартол (1314-1357, Італія), Бальд 
(1327-1400, Італія), які коментували тексти римського права. В основному ці коментарі стосувалися 
контрактів, деліктів і заповітів. 

Згодом доктрину міжнародного приватного права доповнили: вчення про "автономію волі" сторін, за 
яким сторони могли застосовувати до договорів обрані ними звичаї (Шарль Дюму-лен, 1500-1566, Франція); 
твердження про безумовне застосування закону місцезнаходження речі щодо нерухомості (Бертран 
д'Аржантре, 1519-1590, Франція); теорія про застосування територіального принципу та принципу 
"ввічливості" ("comitas"), яка полягає у тому, що дія іноземних законів відбувається завдяки "міжнародній 
ввічливості" (Ульрік Губер, 1634-1694; Павло Вут, 1619-1667; Йоганнес Вут, 1647-1714, усі - Голландія) [3]. 

У XIX ст. вказані теорії, зокрема вчення про "comitas", підтримав Джозеф Сторі (1779-1845, США). У 
"Коментарях конфліктного права" 1834 p. було вжито термін "міжнародне приватне право", який і донині 
викликає заперечення. Вказувалось, наприклад, що термін "міжнародне" не відображає характеристики 
джерел цієї галузі права, які в Америці мали переважно внутрішній, міжштатний характер. Важко 
заперечити несправедливість цих зауважень. Водночас інші терміни: "конфліктне право", "колізійне 
право" у правовій системі США та інших країн зазвичай повністю не охоплюють предмета галузі. 

Не відповідала реальності й критика терміна "приватне" з боку радянських вчених, які вважали, що 
радянське право не знало поділу на публічне та приватне. Проте такий поділ об'єктивно існує у будь-якій 
правовій системі, хоч може не проводитись формально та не відображатись доктриною права. Зважаючи 
на те, що й досі не запропоновано терміна, який найбільшою мірою відображав би зміст вказаної галузі 
права, доводиться приймати умовний термін "міжнародне приватне право" як такий, що регулює 
цивілістичні відносини з "іноземним елементом"[2]. 

Значний внесок у розвиток доктрини міжнародного приватного права зробив Альберт Дайсі (1835-
1922, Англія), деякі інші вчені. Доктрина права була доповнена, зокрема, теорією Фрідріха-Карла фон 
Савіньї (1779-1861, Німеччина), за якою кожне правовідношення можна найбільш тісно пов'язати з 
певним місцем. Паскуале Манчіні (1817-1888, Голландія) вважав, що "власний" національний закон 
повинен слідувати за кожною особою, яка перебуває у межах іноземної держави. Згодом важливе місце у 
розвитку доктрини права займають праці Е. Бартена (1897, Франція), Ф. Кана (1891, Німеччина) [4]. 

Розвивається доктрина міжнародного приватного права в західних державах і в теперішній час. Так, 
у сучасній правовій доктрині держав Східної Європи важливе місце посіли праці Ж. Сталева (Болгарія) - 
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зокрема, про природу та функції міжнародного приватного права; І. Сассі (Угорщина) - щодо колізійних 
норм у міжнародному приватному праві, питань міжнародного трудового права, міжнародного 
цивільного процесу, М. Сосняка (Польща) - щодо відповідальності; В. Кнаппа (колишня Чехословаччина) - 
питання загальної частини вказаної галузі права [3]. 

У зарубіжних державах, як і в Україні, міжнародне приватне право регламентує майнові та немайнові 
відносини. Проте для цієї галузі характерними є певні тенденції та особливості, зумовлені історичним 
розвитком держав. Зокрема, Велика французька революція створила багатьом країнам необхідні умови 
для розвитку приватної ініціативи, капіталістичних відносин. Це виразилося, зокрема, в недоторканності 
необмеженої приватної власності, свободі договору. Створювалися правові умови регламентації 
міжнародних приватноправових відносин у цивільному й торговельному обігу. 

Починаючи з XIX ст. у торговельному праві зарубіжних держав виявилися нові тенденції, наприклад, 
розширення правоздатності торгових товариств. У XX ст. суттєво змінюється призначення деяких 
інститутів торговельного права. Так, інститут банкрутства, який традиційно застосовувався для стягнення 
боргів, набув нових функцій, спрямованих на збереження діяльності та рентабельності підприємств [1]. 

Вказані та інші аспекти розвитку цивільного й торговельного, а нині переважно комерційного права 
викликають уніфікаційні процеси як у внутрідержавному законодавстві, так і в міжнародних угодах. Ці 
процеси відображають інтеграцію господарства зарубіжних держав (наприклад, у межах Європейського 
Союзу). Вказані тенденції є загальними для іноземних правових систем. 

Отже, міжнародне право тісно пов'язане з розширенням міжнародного торгівельно-економічного, 
науково-технічного і культурного співробітництва. Важливу роль в правовому регулюванні цього 
співробітництва мають норми міжнародного приватного права, значення якого постійно зростає. Ці 
норми у сукупності з нормами інших галузей права складають внутрішньо державну (національну) 
систему права. Міжнародне приватне право - це система юридичних норм, спрямованих на регулювання 
міжнародних невладних відносин з "іноземним елементом". Завданням міжнародного приватного права 
є регламентація вказаних відносин для всебічного захисту прав та інтересів суб'єктів права, створення 
єдиного правового простору щодо здійснення ними своїх прав та обов'язків, укріплення співпраці держав, 
які належать до різних економічних, правових, соціальних, культурних систем. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Питання охорони права суб’єктів господарювання на комерційну таємницю, захисту від конкурентної 

розвідки стають дедалі більш важливими внаслідок загострення форм конкурентної боротьби, що часто 
призводить до неправомірного використання відомостей, що складають комерційну таємницю. 
Неналежний рівень правового регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею, сприяє 
поширенню комерційного шпигунства, безперешкодного використання окремими особами незаконно 
отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів, маркетингової та іншої конфіденційної 
економічної інформації. 

На сьогоднішній день інформація, що становить комерційний інтерес, стає чи не головним чинником 
успіху компанії, а її збереження фактором стабільності та конкурентних переваг бізнесу. Щоб зберегти 
підприємство в своїй власності, треба здійснити комплекс заходів, які перешкоджають просоченню 
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інформації за його межі. Цей комплекс заходів передусім передбачає введення режиму комерційної 
таємниці та конфіденційної інформації. 

Серед вчених, які досить детально вивчали дане питання слід віднести С. Е. Жилінського,  
А. Ю. Тихомирова, А. Д. Святоцького, Е. О. Гаврилова, А. Шварцман та інших. 

Конфіденційна інформація це інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може 
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених 
нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч. 2 ст. 21 Закону "Про інформацію") [2]. 

Комерційна таємниця це інформація, яка має комерційну цінність, в цілому чи в певній формі та 
сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом 
інформації, до якого вона належить, була предметом адекватних існуючим обставинам заходів зі 
збереження секретності такої інформації, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 
505 ЦКУ) [3]; це відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою 
діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати 
шкоди інтересам суб'єкта господарювання (ч. 1 ст. 36 ГКУ) [4]. 

Найголовнішим і найважливішим джерелом комерційної таємниці в контексті економічної безпеки 
підприємства є внутрішні, насамперед бухгалтерські, документи компанії – відомості про обсяги 
товарообороту, перелік контрагентів, витрати на продаж, товарні записи, прибутки, роздрібна мережа, 
витрати на рекламу тощо. Навіть частковий витік подібної інформації може призвести до суттєвих 
економічних потрясінь, навіть банкрутства компанії. Ще одним джерелом комерційної таємниці є дані 
зовнішньої статистики, які публікуються в засобах масової інформації, інформація про стан ринку. 
Останнім часом поширеною є купівля інформації у різних фірм, основним видом діяльності яких є 
«виробництво і продаж чистої інформації» [1].  

Отже, комерційна таємниця – це економічні інтереси, що навмисно приховуються з економічних 
міркувань, відомості про різні сторони та сфери виробничо-господарської, управлінської, науково-
технічної та фінансової діяльності фірми, охорону яких зумовлено інтересами конкуренції та можливими 
загрозами економічній безпеці компанії. Комерційна таємниця виникає тоді, коли вона становить інтерес 
для бізнесу. Як форму комерційної таємниці можна розглядати комерційні секрети, що є інформацією у 
вигляді документів, схем, виробів, що належать до комерційної таємниці фірми та підлягають захисту від 
можливого посягання через викрадення, вивідування, витік інформації.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДИТИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ І 

БЕЗПЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
 
Нові інформаційні технології і впливають на дотримання великої кількості прав дитини, позначених 

в Конвенції про права дитини, Європейської Конвенції з прав людини і Європейської соціальної хартії. 
Згідно з Рекомендаціями, даними Комітетом з прав дитини ООН, усі діти повинні мати право на 
безпечний доступ до ІКТ та цифрових ЗМІ, на можливості повною мірою брати участь, висловлювати 
свою думку, шукати інформацію і використати усі права, позначені в КПР ООН і у факультативних 
протоколах, не піддавшись дискримінації. 
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Дослідженням механізму забезпечення прав дитини займаються такі вчені як: Н.Оніщенко, 
С.Сунєгін, Л.Кривачук, В. Г. Буткевич, В. Н. Денисов та інші. Учені цілком слушно стверджують, що 
дієвий механізм забезпечення і гарантування прав, свобод і законних інтересів дитини не може 
обмежуватися лише його правовим або законодавчим виміром.  

У статті 19 Загальної декларації прав людини зазначається, що «кожна людина має право на свободу 
переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх 
переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і 
незалежно від державних кордонів»[1]. 

Стаття 10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод закріплює, що «кожен має право на 
свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 
передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Цястаття 
не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або 
кінематографічних підприємств. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 
встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду»[2]. 

Також, у статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права йдеться про те, що кожна 
людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. Кожна людина має право на вільне 
вираження свого погляду [5]. 

Конвенція про права дитини містить декілька статей про захист права дітей та підлітків на інформацію. 
Так, у статті 13(1) цієї Конвенції право дитини вільно висловлювати свої думки включає свободу шукати, 
одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи 
друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибірдитини[3]. 

Правову основу забезпечення інформаційної безпеки України становлять Конституція України, яка 
закріплює право на інформацію у статті 34[8]. 

Стаття 9 Закону України «Про охорону дитинства» передбачає, що кожна дитина має право на вільне 
висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, 
отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу розшукувати, одержувати, 
використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою 
творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної 
мережі тощо) чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з 
різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і 
психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю [8]. 

Аналогічно частина четверта статті 20 Закону України «Про охорону дитинства» забороняє 
пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії 
та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини [10]. 

Частина друга статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» забороняє використовувати 
телерадіоорганізації зокрема для: – трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди 
фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися [7]. 

Закон України «Про рекламу» містить низку статей, що забезпечують дітям та підліткам безпечний 
інформаційний простір. Так, частина четверта статті 7 цього Закону передбачає принцип, згідно з яким 
реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди [9]. 

Існує ряд інших заборон задля забезпечення безпечного інформаційного простору дітей, дотримання 
яких сприяє формуванню моральних цінностей та суспільної моралі. 

Зрозуміло, що контроль батьків це основні зусилля, які можуть бути застосовані задля інформаційної 
безпеки підростаючого покоління. Саме батьки повинні цікавитись: з ким дитина спілкується у 
соціальних мережах, які сайти відвідує, якою інформацією цікавиться, дізнатись про ігри, якими 
захоплюється та пояснювати про шахрайські схеми стосовно заволодіння особистою інформацією, 
банківськими даними і т.д. Також необхідно відповідально ставитись до часу перебування дитини за 
гаджетами та слідкувати за цим. Але батькам слід пам’ятати про право дитини на особисте життя і не 
порушувати його, наприклад, намагаючись прочитати повідомлення у соціальних мережах. 

З метою реалізації права дітей на безпечну інформацію держава сприяє поширенню засобами масової 
інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини; виданню та розповсюдженню дитячої літератури 
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та підручників шляхом створення пільгових умов для їх видання; міжнародному співробітництву у сфері 
обміну та поширення інформації та матеріалів, що надходять із різних національних і міжнародних 
джерел; діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб дітей, у тому 
числі тих, які належать до національних меншин[6]. 

Існує низка законів, які регулюють права дітей на інформацію і безпечний інформаційний простір, на 
сучасному етапі інтеграції в світове співтовариство в нашій країні досі не вироблені дієві механізми 
забезпечення і захисту прав і інтересів неповнолітніх осіб в Інтернеті.  З юридичної точки зору існує 
чимала кількість законів, яка регулює обмеження встановленні при розповсюдженні інформації у таких 
джерелах, як: телебачення, радіомовлення, преса, Інтернет. Через те, що нині життя без Інтернету 
практично нереальне, правильним вирішенням є навчити дітей знаходитись у Всесвітній мережі безпечно, 
цікавитись їхнім життям та намагатись попередити про всі ризики та загрози, які можуть виникнути. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ 
 
Інститут шлюбного договору в Україні з’явився ще у 1992 році, коли Законом України №2488-12 від 

23 червня 1992 р. було доповнено ст. 27-1 Кодексу про шлюб та сім'ю УРСР: «особи, які беруть шлюб, 
мають право за власним бажанням укладати угоду щодо вирішення питань життя сім'ї (шлюбний 
контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя» [1].  

Більш детально порядок укладення шлюбних контрактів було регламентовано в Постанові Кабінету 
Міністрів №457 від 16 червня 1993 року, в якій роз’яснялося, що «у шлюбному контракті передбачаються 
майнові права і обов'язки подружжя, зокрема, питання, пов'язані з правом власності на рухоме або 
нерухоме майно як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане 
одним з подружжя, а також питання, пов'язані з утриманням подружжя, та інші. У шлюбному контракті 
можуть вирішуватись питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. 
Можуть також передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов'язання» [2]. 

І тільки з прийняттям Сімейного кодексу від 10 січня 2002 року в національному законодавстві було 
чітко закріплено поняття «шлюбного договору» та врегульовано порядок його укладення, зміст, форму, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20995_015# Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text4
http://www.uisr.org.ua/img/upload/
file:///E:/Макети/https%20:/zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/995_043%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%25%2080#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%25%2080#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text


49 

початок та строк дії, умови, а також підстави для розірвання та визнання недійним, адже до цього було 
досить стисло визначено право на укладення шлюбного контракту [3]. 

Відповідно до Сімейного кодексу (гл. 10) шлюбний договір може включати досить обмежений 
перелік питань щодо життя подружжя, насамперед це питання пов’язані з фінансами, грошовими 
зобов’язаннями, майном, користування майном і т.д. 

У багатьох західних країнах шлюбний договір регламентує не тільки майнові відносини подружжя 
(як в Україні), а й аспекти їх приватного життя. Іноді в ньому прописуються «штрафи»: для дружини - за 
кожен зайвий кілограм її ваги, для чоловіка - за перевищення обумовленої кількості переглянутих матчів. 
У деяких штатах США контракт дозволяє домовитися про частоту сексуальної близькості в парі і навіть 
встановити штраф за невірність [4]. 

В Україні шлюбним договором не може бути покладено обов’язок на когось із подружжя прийняти ту чи 
іншу віру, здійснити вінчання після реєстрації шлюбу, зокрема не можна обмежити право щодо навчання і 
закінчення навчальних закладів когось із подружжя, встановити обмеження щодо кількості дітей у сім’ї тощо.  

Підставами для визнання шлюбного договору недійним є: 1) порушення нотаріальної форми договору, 
а також укладення шлюбного договору неповнолітніми не емансипованими особами, які беруть шлюб без 
згоди їх батьків або піклувальника; 2) неналежний суб’єктний склад (укладення договору недієздатними 
особами, або такими, що не мають необхідного обсягу дієздатності); 3) зменшення обсягу прав дитини, які 
встановлені СК України; 4) включення умов, які ставлять одного з подружжя у надзвичайно невигідне 
матеріальне становище; 5) укладення договору під впливом обману, насильства; 6) помилка однієї зі сторін 
договору; 7) порушення шлюбним договором норм закону (наприклад, включення в договір положень, що 
стосуються особистих прав і обов’язків подружжя або їх неповнолітніх дітей) тощо [5, с.107-108]. 

Серед вчених і нині точаться дискусії з приводу природи шлюбного договору, адже в Україні у 
цивілістичній та сімейно-правовій науці не приділяється належної уваги розробці загальної теорії 
договорів, що укладаються суто подружжям, саме тому, розглядаючи інститут шлюбного договору у 
контексті загальної теорії цивільно-правових договорів, необхідно пам’ятати про особливий характер 
цього договору та специфічність його суб’єктного складу.  

Слід зазначити, що шлюбний договір займає особливе місце в системі майнових договорів подружжя 
та має свої особливості: 

 шлюбний договір має комплексний характер і може одночасно включати умови, які складають 
зміст окремих видів договорів; 

 предметом договору може бути як наявне майно, так і майно, яке буде придбане сторонами в 
майбутньому;  

 суб’єктами договору можуть бути або наречені (особи, які подали до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану заяву про реєстрацію шлюбу), або подружжя (особи, які зареєстрували шлюб). 

Якщо розглядати шлюбний договір через призму цивільно-правового договору, то можна виділити 
низку його специфічних ознак, які визначають його правову природу та сутність. 

По-перше, шлюбний договір має двосторонній характер, оскільки в ньому виражається воля двох 
сторін – подружжя. 

По-друге, шлюбний договір вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх 
питань, що мають істотне значення, отже має консенсуальний характер. 

По-третє, як правило, шлюбний договір є взаємовигідним для сторін та відплатним, що виражається у 
тому, що кожен із подружжя може передавати у спільну сумісну власність свою приватну власність, або один 
із подружжя передає, а інший натомість виконує якісь дії зобов’язального характеру. Крім того, керуючись 
принципом свободи цивільно-правового договору, подружжя може укладати угоду про встановлення 
режиму роздільної чи часткової власності на майно, а також будь-які інші не заборонені законом угоди.  

По-четверте, шлюбний договір нерозривно пов'язаний з особою його учасника, тому він не може бути 
укладений за участі представника, у зв’язку з цим є неможливою заміна сторони у шлюбному договорі, 
наприклад, уступка права вимоги або переведення боргу. 

Отже, інститут шлюбного договору (контракту) – це комплексний інститут, що регулюється нормами 
сімейного та цивільного права. 

В Україні інститут шлюбного договору не користується популярністю у порівнянні з практикою його 
застосування в США та Західній Європі, оскільки для українців цей документ, покликаний захищати 
інтереси сторін у випадку розірвання відносин, це, у першу чергу, «холодний розрахунок», угода, 
укладення якої є ознакою недовіри. Хоча і спостерігаються поодинокі випадки укладення шлюбних 
договорів, проте їх кількість все одно залишається незначною - лише 0.5 % у порівнянні з кількістю 
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укладених шлюбів в Україні. Але варто зазначити, що наявність шлюбного договору (контракту) між 
подружжям є одним із способів договірного характеру врегулювання їх майнових відносин.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
В умовах сучасної правової реальності однією з актуальних проблем, яка залишається найбільш 

дискусійною протягом усього періоду реформування кримінального-процесуального законодавства, є 
унормування правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Насамперед, обумовлено це 
тим, що згідно з Конституцією України права та свободи людини і їх гарантія визначають зміст та 
спрямованість діяльності держави.  

 Виходячи зі змісту положень ст.93 КПК України, сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом 
витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, службових та фізичних осіб. Чинний КПК України розглядає процес збирання 
доказів як один з елементів процесу доказування, кінцевою метою якого є встановлення обставин, що 
мають значення для кримінального провадження (ч.2ст.91 КПК України).  

З аналізу КПК України та наукових джерел виділено наступні найбільш проблемні питання участі 
захисника у кримінальному провадженні, які на нашу думку, потребують свого першочергового вирішення. 

По-перше, у КПК України відсутня окрема норма, яка б містила перелік прав та обов’язків захисника. 
У вирішенні питання правової регламентації прав захисника у кримінальному провадженні потрібно 
зважати на проблеми  практичного змісту. Так, Асоціація правників України зауважує, що адвокат під час 
здійснення ним професійної діяльності користується особливим статусом. Недопустимість ототожнення 
адвокатів з клієнтами та їх справами під час виконання своїх обов’язків є важливою гарантією професійної 
діяльності адвокатів. Не дотримання такої гарантії може поставити під сумнів існування інституту 
адвокатури України в цілому. Цей принцип закріплений в Основних положеннях про роль адвокатів, 
прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинів у серпні 1990 року та Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність»[1]. 

По-друге, значною проблемою в діяльності професійного захисника є питання визначення меж 
використання так званого поняття «асиметрія правил допустимих доказів» (введеного в науковий обіг в у 
другій половині XX ст. групою вчених, зокрема, А.М. Ларіним) [2,с.9-10]. Поняття «асиметрія правил 
допустимості доказів» у чинному КПК України грунтується на положеннях ч.2 ст.86 КПК, згідно з яким 
«недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може 
посилатися суд при ухваленні судового рішення». 

По-третє, у захисника, на відміну від сторони обвинувачення,  відсутні повноваження щодо 
самостійного збирання доказів. У положенні ч.2 ст. 22 КПК України передбачено, що сторони 
кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших 
доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав передбачених КПК України 
[3]. Однак, на практиці не завжди можливо стороні захисту самостійно зібрати докази. Як убачається з 
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положень ч.3 ст.93 КПК України, сторона захисту може лише ініціювати проведення процесуальних дій, 
що мають значення для кримінального провадження, шляхом подання слідчому, прокурору відповідних 
клопотань, які розглядаються в порядку передбаченого ст. 220 КПК України. 

Отже, у світлі проведення судово-правової реформи є необхідним визначити та закріпити у нормах 
КПК України по-перше, права і обов’язки захисника у кримінальному провадженні. По-друге, 
процесуальну форму надання стороною захисту доказів, що надають на рівні зі стороною обвинувачення 
право здійснювати повноцінне доказування (збирання, перевірку та оцінку доказів), тобто проводити 
процесуальні дії за допомогою адвокатів чи приватних детективів.  
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ПРАВИЛА ІНКОТЕРМС 2020 ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР  

МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
 

Міжнародне приватне право регулює велику кількість відносин між суб’єктами підприємницької 

діяльності, що перебувають в Україні так і за її межами. Це проявляється у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності, її поняття та основні ознаки розкриваються у Господарському кодексі 

України, де ст. 377 зазначає, що зовнішньоекономічної діяльністю є господарська діяльність,  яка в 

процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та (або) робочою силою[1]. 

Найбільше ЗЕД проявляється в укладенні багаточисленних договорів, котрі регулюються як 

національним законодавством так і міжнародними конвенціями. Частіше за все суб’єкти господарювання 

укладають договір купівлі-продажу і при укладанні користуються міжнародними комерційними правилами 

ІНКОТЕРМС. Основна мета цього звичаю – відображення міжнародної комерційної практики. Правила 

Інкотермс стали грати важливу роль у механізмі здійснення торгівлі. Їх почали включати в договори купівлі-

продажу товарів у всьому світі, тому що вони встановлюють правила та інструкції в сфері міжнародної 

торгівлі для імпортерів, експортерів, юристів, перевізників і страховиків та мають досить велике практичне 

значення. [2, c. 59]. В редакції 2000 р. всі базиси поставки були поділені на 4 групи: група Е «Відвантаження» 

(EXW), група F «Основне перевезення продавцем не оплачене» (FCA, FAS, FOB), група С «Основне 

перевезення оплачене продавцем» (CFR, CIF, CPT, CIP) і група D «Прибуття» (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). 

В редакції 2010 року усі базиси поставки поділені на дві групи: «Правила для будь-якого виду транспорту» 

та «Правила для морського та внутрішнього водного транспорту». Правила для будь-якого виду транспорту 

можуть застосовуватися для автомобільного, залізничного, повітряного, а також при змішаних 

мультимодальних перевезеннях, причому у складі останніх можуть бути присутні як окремі ділянки 

переміщення товарів морські або внутрішні водні шляхи. Натомість морські та внутрішні водні шляхи 

передбачають, що поставка товарів здійснюватиметься по схемі «порт-порт» незалежно від того, які порти – 

морські чи внутрішні водні – матимуть місце. 

Хоча вони не є джерелом права, відповідно до прийнятого Верховною Радою Закону України 

від 05.07.2012 р. № 5060-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

умов поставок», положення якого дають змогу українським суб’єктам господарювання використовувати 

в договорах і контрактах внутрішньої та зовнішньої торгівлі відомі міжнародні порядки, рекомендації 

https://radako.com.ua/%20news/pravniki-protestuyut-proti-ototozhnennya-advokativ-z-kliientami
https://radako.com.ua/%20news/pravniki-protestuyut-proti-ototozhnennya-advokativ-z-kliientami
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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та правила міжнародних органів і організацій, а також правила Інкотермс будь-якої погодженої 

сторонами договору редакції. [3] 

А тому сторони не зобов’язані використовувати Інкотермс. 

І вони за правовою природою є нормами «м’якого права» та ефективнішого засобу регулювання 

договірних відносин немає. 

Інкотермс приймаються Міжнародною торговою палатою і часто переглядаються, 1 січня 2020 року прийняті 

правила Інкотермс 2020. У порівнянні з минулою редакцією були внесені такі новації. Так як «найпопулярнішою» 

редакцію залишається минула редакція 2010 року. Тому приводячи дослідження слід визначити такі особливості. 

Вводиться новий термін CNI встановлює, що продавець який виконав поставку застрахованого товару при 

відвантажені товару у порту всі ризики переходять від продавця до покупця. Проте в даному положенні є 

недолік: дані умови не передбачають оплату продавцем фрахту, а за умовами групи С продавець зобов’язаний 

сплатити транспортні витрати, пов’язані з доставкою товару в пункт призначення, з переходом ризиків, 

пов’язаних з доставкою товару, від продавця на  покупця в момент передачі товару перевізникові. 

Також, у правилах Інкотермс 2020 передбачені різні рівні страхового покриття для термінів CIF і CIP. 

Термін CIP Інкотермс 2020 передбачає обов’язок продавця отримати широке покриття ризику покупця 

стосовно втрати або пошкодження товару страховиків щодо страхування вантажів (LMA/IUA) або будь-

яких подібних застережень. Ст. А5 терміну CIP Інкотермс 2020 передбачає мінімальний розмір 

страхування – передбачена договором (контрактом) ціна плюс 10% (тобто 110%), що вчиняється у валюті 

договору (контракту). В терміні CIF Інкотермс 2020 збережено положення про обов’язок продавця 

застрахувати товар на користь покупця з більш обмеженим страховим покриттям відповідно до умов 

застереження (С) Інституту лондонських страховиків щодо страхування вантажів. Водночас сторони 

мають право погодити більш високий рівень страхового покриття. 

Термін поставки DAT замінено на термін поставки DPU, тепер замість «поставки на терміналі» - 

обов’язання з поставки товару будуть виконуються продавцем у момент, коли товар вивантажений з 

транспортного засобу у визначеному терміналі й після цього наданий у розпорядження покупця, термін 

DPU - передбачає обов’язок продавця розвантажити товар у будь-якому місці (не обов’язково на 

терміналі), придатному для такого розвантаження.[4] 

Також, сторони можуть використовувати власний транспортний засіб без залучення третьої сторони – 

перевізника, що було неможливим за  редакцією 2000 р. Таким чином, встановлюється прямий дозвіл на укладення 

та організацію відповідних перевезень з використанням власних транспортних засобів покупця або продавця. 

Отже, Інкотермс як універсальні правила спрямовані на всебічне регулювання договірних відносин і 

сторони можуть їх використовувати. Учасники торгових операцій мають широкі можливості врегулювати 

свої договірні відносини у найбільш сприятливий для обох сторін спосіб, обрати найбільш правильний 

термін Інкотермс або, навіть, його видозмінити, враховуючи власні потреби під час виконання договору. 
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ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ 
 
Актуальність дослідження пояснюється тим, що інститут іпотеки, який виник ще за часів існування 

Римської держави, продовжує розвиватися і функціонувати у XХI столітті. Закономірності іпотечних 
відносин розглядає цивілістика, так як іпотека - форма заставного права, яке регулюється нормами 
цивільного. Для того, аби зрозуміти, чому у сучасному світі іпотека залишається найдовершинішим видом 
застави і які фактори вплинули на появу та розвиток цього явища, слід звернутися до норм Римського права. 

Питанню виникнення інституту іпотеки присвячено багато робіт. Цю тему на початку ХХ століття 
активно досліджували  такі науковці, як Д.Дождєв, І.Пучковська, А.Бабаєв, О.Сопов, В.Хвостов та інші.  

Іпотека у сучасному розумінні – здача  у  заставу  землі  та  іншого  нерухомого  майна  (будинків,  
споруд тощо) з метою отримання грошової позики, т. зв. іпотечного кредиту. Іпотека –це такий вид 
застави,  при  якому  майно,  що  заставляється,  не  передається  в  руки кредитора, а залишається у 
боржника [1]. Іпотечним договором може бути передбачена видача заставної - боргового цінного паперу, 
який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним 
зобов’язанням, за умови, що воно підлягає виконанні у грошовій формі, а в разі невиконання основного 
зобов’язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки [2]. 

Дослідження  іпотечних  відносин,  як  правило,  здійснюється  в контексті такого правового явища, як 
застава, у вимірі «минуле – сьогодення – майбутнє». Як свідчить література, це зумовлено багатою історією 
іпотеки, коріння якої сягають в далеку давнину. З латинської слово «hypothеca» в основному означає заставу 
нерухомого майна, при якому майно залишається у володінні кредитора [3]. У Стародавньому Римі операції з 
нерухомістю як забезпеченням за боргом існували у таких формах: фідуція, пігнус та іпотека [4]. 

Fiducia cum creditore була історично першою формою застави. За цим договором боржник передавав 
за допомогою манципації (або in jure cessio) у забезпечення боргу річ на праві власності, з умовою, що у 
разі задоволення  за  зобов’язанням,  забезпеченим  заставою, закладена річ повинна бути повернута назад 
у власність боржника [5]. 

Форма заставного права пігнус  передбачала  передачу  заставлюваної  нерухомості  вже  не  у  власність,  а  
лише  у  володіння  нею  і лише  як  гарантію виконання  взятого  позичальником  зобов’язання [6]. При фідуції 
було дуже складним становище особи, яка передала річ в заставу, а при пігнусі - становище особи, яка отримала 
річ, що й призвело до встановлення нового виду забезпечення виконання зобов’язання - іпотеки [7]. 

Так як римське право існувало в один і той самий час з афінським, багато нововведень вони позичали 
один в одного. Це стосується й заставного права. Термін «іпотека» відомий ще з VI ст. до н.е. із законів 
афінського реформатора та законодавця Солона. Він запропонував раціональний спосіб перетворення 
особистої відповідальності на майнову, що полягав у тому, що на прикордонній межі маєтку боржника 
встановлювався стовп із написом, що це майно слугує забезпеченням претензій позикодавця на суму 
укладеного кредитного договору. Такий спосіб отримав назву «іпотека», а стовп, який був встановлений на 
земельній ділянці, слугував позикодавцю знаком, що забороняв вивозити з цієї земельної ділянки «все, що 
привели, привезли або принесли» й забезпечував публічність встановленої іпотеки [7]. При  іпотеці,  яка  
вважається  найбільш  прогресивною формою, нерухомість лишалася у володінні та  користуванні  
боржника; а у  випадку  неповернення боргу кредитор мав право витребувати її для наступного  перепродажу,  
при  цьому  різниця  між вартістю нерухомості й сумою боргу поверталася боржнику. Іпотека (на відміну від 
фідуції та пігнуса) не позбавляла власника користування нерухомістю, а давала можливість отримувати 
дохід від неї протягом усього періоду користування позичальником борговими коштами [4]. 

Сторони іпотечних відносин могли дійти згоди письмово, встановити договірну іпотеку. Письмове 
оформлення здійснювали табеліони [7]. Табеліони -  суб’єкти нотаріальної діяльності, які існували ще в 
ІІІ ст. до н.е. в Римі, вони не перебували на державній службі, не вели свою приватну справу, а займалися, 
маючи певний досвід застосування правових норм, за встановлену державою винагороду, складанням 
суто юридичних актів і судових паперів для будь кого бажаючого, хто мав у цьому потребу [8].  
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У Римі існувало декілька класифікацій іпотек: генеральна іпотека, законна іпотека, генеральна 
законна іпотека. Такі віди з’явилися у зв’язку з тим, що договірна іпотека мала багато правових недоліків.  

 законна іпотека -  виникала на користь відомих кредиторів без договору на підставі закону; 
накладалася на все майно боржника або на окремі речі;   

 генеральна іпотека - іпотека усього майна; накладалася і на те майно, яке боржник ще не набув, 
але набуде у майбутньому;  

 законна генеральна іпотека - накладалася на все майно опікуна з метою забезпечення можливих 
вимог особи, яка перебувала під опікою, жінка могла накласти іпотеку на все майно чоловіка для 
забезпечення повернення її приданого тощо; були привілейованими, тобто вимоги за такими іпотеками 
повинні були задовольнятися першочергово, не беручи до уваги раніше встановлені договірні іпотеки.  [7]    

Пізніше, за часів видання імператором Левом конституції, було введене нове правило щодо 
встановлення іпотеки. Тепер з’являвся новий владний інститут - явка табеліоннальних документів у суді 
із занесенням їх до протоколу, за допомогою якого іпотека встановлювалася публічно, за присутності 
декількох свідків, у суді. Шляхом такого протоколювання документи, що посвідчувалися табеліонами, 
набували сили публічних актів і ставали безспірними [8]. Таким чином, Конституція вперше закріпила 
норму, присвячену механізму посвідчення іпотечного договору на засадах публічності та законності [7].  

Варто провести порівняльний аналіз між функціонуванням інституту іпотеки за часів дії Римського 
права та зараз, за часів дії чинного законодавства держави Україна. Такий метод дослідження допоможе 
визначити спільне і відмінне у існуванні іпотечних відносин в різні історичні епохи і встановити, який 
шлях розвитку пройшов цей інситут заставного права. Порівняльний аналіз проведу за такими 
критеріями: поняття іпотека, укладання іпотеки, класифікація іпотек. 

 поняття іпотека: 1) Римське право: іпотека - це форма застави, при якій нерухомість лишалася 
у володінні та  користуванні  боржника і давала можливість отримувати дохід від неї протягом усього 
періоду користування позичальником борговими коштами, а у  випадку  неповернення боргу кредитор 
мав право витребувати її для наступного  перепродажу,  при  цьому  різниця  між вартістю нерухомості й 
сумою боргу поверталася боржнику [4].  2) Україна: іпотека - це вид забезпечення виконання зобов’язання 
нерухомим майном, що залишається   у   володінніі   користуванні   іпотекодавця,   згідно   з      яким  
іпотекодержатель  має    право  в  разі  невиконання  боржником  забезпеченого іпотекою зобов’язання 
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки  переважно  перед  іншими  кредиторами  
цього  боржника  у  порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку»  [9]. 

Можна спостерігати, що суть поняття залишилася тією самою, але змінився підхід. Тепер, за 
законодавством України, іпотекодержатель, у разі невиконання  боржником  забезпеченого іпотекою 
зобов’язання, може задовільняти свої вимоги за рахунок предмету і не сплачувати певну суму за це 
попередньому власнику предмету. 

 укладання іпотеки: 1)Римське право: укладалися письмово за участі табеліонів (у сучасному 
розумінні - нотаріусів); мало бути дві сторони: іпотекодержатель та іпотекодавець (володар майна чи 
речі), також міг бути кредитор [7]. 2)Україна: іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення 
суду; взаємні права і обов’язки іпотекодавця та іпотекодержателя виникають з моменту державної 
реєстрації іпотеки відповідно до закону (видання цінного паперу -заставної) ; іпотекодавець зобов’язаний 
застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов’язок не покладено на іпотекодержателя; 
іпотечний договір посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на 
цей об’єкт; існував майновий поручитель, який у разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок 
предмета іпотеки набуває права кредитора за основним зобов’язанням [9]. 

Умови укладання іпотеки змінилися. Тепер перед тим, як нотаріус укладе іпотечний договір, 
іпотекодержавець та іпотекодавець мають пройти цілу низку законних процедур. Проте основні правила 
залишилися тими самими: присутність двох сторін і майнового поручителя (кредитора), правове 
закріплення іпотечних відносин у нотаріуса (в Римському праві цю послугу надавав тебеліон) та інше. 

 класифікація іпотек: 1)Римське право: генеральна іпотека, законна іпотека, генеральна законна 
іпотека [7]. 2)Україна: наступна іпотека й попередня іпотека, іпотека земельних ділянок (здійснюється 
відповідно до Закону та Земельного кодексу), іпотека об’єктів права державної чи комунальної власності, 
іпотека об’єктів незавершеного будівництва [9]. Існує й інші класифікації, про які у своєму дослідження 
писала В.Рашківська: звичайна іпотека, об’єднана іпотека, спільна іпотека, майнова порука, умовна 
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іпотека; проста (звичайна) та складна іпотеки (включає в себе генеральну іпотеку), безумовна та умовна 
іпотеки, договірна іпотека,законна іпотека та судова іпотека [10].  

Можна побачити, що типів іпотек з’явилося  набагато більше. Це пов’язано із тим, що збільшилася 
кількість видів предмета іпотеки, змінилися умови укладання іпотечних договорів, одним словом - 
відбулося удосконалення інституту іпотеки. 

Отже, за даними дослідження встановлено: інститут іпотеки пройшов довгий шлях свого удосконалення 
з часів дії Римського права до сьогодні. За цей величезний проміжок часу змінилося формулювання поняття 
іпотеки, змінилися умови укладання цієї форми застави, з’явилися офіційні чинні закони, які регулюють 
іпотечні відносини. Виникнення іпотеки покращило стан заставного права. Мною було проведено 
порівняльний аналіз між основними засадами функціонування інституту іпотеки у Давньому Римі та у 
сучасній Україні. Це дало змогу наочно побачити зміни в роботі інституту іпотеки у різні періоди часу. Таким 
чином, можна сказати, що інститут іпотеки - це найбільш довершений вид застави, адже з моменту його 
виникнення пройшло більше 2000 років, а він продовжує існувати і розвиватися. Саме ця причина і стала 
поштовхом до мого дослідження теми «Виникнення іституту іпотеки». 
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ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
 

Україна має одні з найкращих земельних фондів у Європі найбільшу частку яких займають землі 
сільськогосподарського призначення (далі – с/г) з надзвичайно родючим ґрунтом. Ефективне 
використання земель сприяє економічному розвитку, зростає продуктивність праці в сільських 
господарствах та багатьох інших галузях.  

Здійснення реформування земельних відносин в Україні було визнано необхідною мірою і 18 грудня 
1990 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про земельну реформу», основним її завданням 
стало роздержавлення та передача земель у приватну і комунальну власність громадянам, підприємствам, 
установам і організаціям. Земельна реформа спрямовується на відродження права людини, як власника 
своєї землі і права розпорядження нею [1]. 

Новий етап земельної реформи в Україні розпочався з видачі Указом Президента України від 3 грудня 
1999 року «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки». 
Указом передбачалося реформування колективних с/г підприємств, як форми аграрного підприємництва, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674042:%D0%AE%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674042:%D0%AE%D1%80.
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що не відповідає вимогам ринкової економіки, в господарські структури на засадах приватної власності 
та прискорив процес виділення земельних паїв земельних ділянок реформованих колективних с/г 
підприємств в натурі та оформлення державних актів про право власності на землю [2]. 

Слідуючим етапом у реформуванні земельних відносин відбулося прийняття у Земельного кодексу 
України у 2001 році, що створив правові засади земельної реформи. Завдяки його прийняттю з’явилася 
законодавча база, яка дозволила формувати та регулювати ринок землі [3]. 

Наступним етапом з розвитком земельних відносин 3 2011 по 2020 рік стало прийняття 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. «Про затвердження плану дій з проведення 
земельної реформи та створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення». Дане 
розпорядження передбачало та мало на меті розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекти законів: щодо спрощення процедури встановлення меж населених пунктів, про затвердження 
Загальнодержавної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року; 
проектів постанов про затвердження документів, що регулюють питання ведення державного земельного 
кадастру, про схвалення Концепції Загальнодержавної програми використання та охорони земель  [4]. 

30 квітня 2020 року в офіційних виданнях видано Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» прийнятий 
Верховною Радою України 31 березня 2020 року, що набуде чинності 01 липня 2021 року [5]. 

Зважаючи на це окремі статті Земельного кодексу, викладено у новій редакції. В ст. 130 за новою 
редакцією, право власності на землю с/г призначення мають право набувати: громадяни України; 
юридичні особи України, які є створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства України, 
учасниками яких являються виключно громадяни України; держава; територіальні громади. 

Варто зауважити, що право придбання землі після відкриття ринку отримають тільки громадяни 
України, і тільки з 2024 року таке право зможуть  мати юридичні особи. 

Право власності на землю с/г призначення можуть набувати банки, за умови звернення стягнення на 
них як на предмет застави. Дані земельні ділянки повинні відчужуватися банками на земельних торгах 
протягом двох років з того ж дня набуття права власності. 

Так само, право власності на земельні ділянки с/г призначення можуть набувати юридичні особи, 
створені та зареєстровані згідно українського законодавства, учасники або бенефіціари яких є особи, які 
не являються громадянами України, з дня і за умови схвалення відповідного рішення на референдумі. 

Відповідно за новим викладом статті визначаються особи яким повністю забороняється набуття у 
власність земельних ділянок, отож такими є: юридичні особи, учасники або бенефіціари, яких не 
являються громадянами України, - на землі державної і комунальної власності, та на землі, що 
виділяються в натурі власникам земельних часток, що розташовуються ближче 50 кілометрів від 
українського кордону; юридичні особи, учасники яких є громадянами держави, що визнаються Україною 
як держава-агресор або держава-окупант (на даний момент це Російська Федерація); особи, які мають або 
мали відношення до терористичних організацій; юридичні особи, учасники або бенефіціари, яких є 
іноземні держави; юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого власника; юридичні особи, 
власники яких зареєстровані в офшорних зонах; фізичні та юридичні особи, до яких застосовані 
обмеження у виді заборони на укладення договорів щодо набуття права власності на землю; юридичні 
особи, що створені згідно законодавства України, та не співпрацюють протидіям по відмиванню доходів, 
які є отриманими незаконними шляхами. 

 Також, забороняється набути право власності на землю за відплатними договорами, якщо у набувача 
права власності відсутні документи, що підтверджували б джерело походження коштів. Важливим 
фактом є те, що розрахунки, які пов’язуються з оплатою встановленої ціни земельних ділянок можуть 
здійснюватися тільки безготівково, тобто готівка не приймається у будь-якому разі. Зазначається, що ціна 
для продажу земельних ділянок с/г призначення, що виділяються в натурі власнику землі, не може бути 
менша за їх загальну нормативну грошову оцінку. 

Заборонено продавати земельні ділянки, які відносяться до державної чи комунальної власності, 
проте дозволено здавати їх в оренду. Орендар землі матиме більше право яке є переважним на купівлю 
орендованої земельної ділянки, але лише за умови рівної цінової пропозиції. Якщо конкурент орендаря 
дає більшу ціну, то земля буде продана конкуренту. Також орендар має право передати своє право на 
переважну купівлю ділянки іншій особі. Окремо потрібно зазначити, що загальна площа земель с/г 
призначення зосереджена в одних руках не має перевищувати 10 тисяч гектар.  
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Також, громадянам України надається право викупу земельних ділянок в особисту власність з 
можливістю розстрочки платежу до десяти років: на праві постійного користування, на праві спадкування 
земель і на праві оренди після переоформлення права постійного користування до 2010 року. 

Отже, метою відкриття ринку земель є правильне і доцільне забезпечення реалізації права власності 
на землі сільськогосподарського призначення і визначений ряд механізмів, що спрямовується на захист 
прав власників та на збереження українських земель. 
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КОНЦЕПЦІЯ СОЛІДАРИЗМУ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА В УМОВАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 
Протягом останніх років ідеї солідаризму все частіше стають предметом дослідження. Вони 

знаходять відображення в роботах, присвячених з’ясуванню сутності солідарності та терпимості в 
онтології суспільної свідомості й самосвідомості, у процесі набуття особистісної цілісності, проблеми 
міжетнічної толерантності, солідарності як категорії взаємин, як особистісної риси, комунікативної 
толерантності тощо. Саме тому існують численні підходи до визначення суті поняття «солідаризм», його 
детермінант, компонентів, критеріїв та видів.  

Можемо стверджувати, що концепція солідаризму визначає шанобливе ставлення до чужої думки, 
оцінку вчинків і поведінки інших людей, готовність до розуміння і співробітництва у вирішенні питань 
міжособистісної, групової та міжнаціональної взаємодії. 

Ще у середньовічній Європі в одному суспільстві була можливість співіснування не співпадаючих 
один з одним кодексів моралі. Крім того, саме цей історичний період фактично є полігоном боротьби 
єдності та багатоманіття. Саме конкуруючі сторони, заради унеможливлення повного самовинищення 
засвоювали цінності, принаймні, мінімальної самоповаги, терпимості [1, с. 36]. 

На сьогодні солідарність, що є формою прояву концепції солідаризму, вже традиційно сприймається 
як одна з цінностей європейського стилю правового мислення. У вітчизняній правовій науці солідарність 
також розглядається не тільки як цінність, якій надано правове значення (цінність-ціль), а й цінність, яка 
є правовою відповідно до змісту (цінність-засіб) [1, с. 38]. 

Чинна КУ не містить прямого зазначення терміну «солідаризм». Але, на думку вчених, вимога 
солідарності «випливає» з різних норм Основного закону України. Такими нормами є: 

– ст. 1, (Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава); 
– ст. 3 (Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю); 
– ст. 15 (Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності); ст.21 (Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними); 
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– ст. 24 (Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками); 

– ст. 26 (Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 
користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 
України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України); 

– ст. 32 (Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України); 

– ст. 35 (Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 
сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність) 

– та ін. [1, с. 58-59]. 
Європейська комісія проти расизму та нетерпимості визнає (далі – ЄКРН), що особи, що були 

переміщені в межах власної країни можуть бути незахищеними від порушення прав людини (в т.ч. числі – 
потерпати від дискримінації за ознакою походження або критерієм приналежності до переселенців). 
Внаслідок цього вони потребують особливих форм захисту і підтримки [1, с. 110]. 

Національне законодавство України, що регулює відносини у зазначеній галузі, представлене, в 
першу чергу, Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. «Про затвердження Комплексної державної 
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України на районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 
України, на період до 2017 року» та відповідний План заходів. 

Тим не менш, вимушені внутрішні переселенці (далі – ВВП) часто стикаються з відповідними 
труднощами, основними з яких є: 

– відновлення втрачених документів; 
– реєстрація на новому місці проживання; 
– реалізація права на житло, працю, пенсійне забезпечення, участь у виборах, освіту, медичне 

обслуговування та іншими соціальними послугами. 
Найбільш актуальними на сьогодні залишаються проблеми житла та працевлаштування [1, с. 111]. 
Водночас, відповідно до даних ЄКРН, в українському суспільстві спостерігається високий рівень 

солідарності по відношенню до ВВП: більшість із них зустріли розуміння та підтримку серед населення 
тих місцевостей, куди вони були переселені. ЄКРН також відмічає високий рівень самоорганізації ВВП у 
створенні громадських об’єднань з метою захисту своїх прав. Однак часто представники ВВП можуть 
відчувати себе забутими чи дискримінованими державної владою через відсутність позитивних змін у 
їхньому становищі. Для належного вирішення зазначених проблем необхідні додаткові зусилля, в першу 
чергу – здійснення відповідного фінансування [1, с. 111]. 

Тим не менш, не зважаючи на загально солідарне відношення до ВВП, у практиці наявні інциденти 
проявів нетерпимого ставлення з мотивів належності таких осіб до групи переселенців, а саме: 

– відмови у наданні послуг оренди житла; 
– відмови у працевлаштуванні; 
– образливі вирази по відношенню до водіїв автомобілів, зареєстрованих в Донецький та Луганській 

областях (перші літери державних знаків «АН» та «ВВ») відповідно; 
– незадоволеність місцевого населення по факту будування модульних містечок для переселенців 

поблизу їхнього місця проживання; 
– тощо [1, с. 112]. 
Таким чином, на нашу думку, обов’язковим принципом модернізаційних змін і реформи сучасної 

держави за концепцією солідаризму є підвищення ефективності держави. Цей принцип передбачає 
вдосконалення результативності роботи державних управлінських органів, якості надання управлінських 
послуг населенню, державно-громадянську взаємодію. 

У ході зазначеного, робимо висновок, що принцип ефективності, як ідеологічна складова 
солідаризму, спрямовується на досягнення балансу між адміністративно-територіальними одиницями 
країни, а також забезпечення дієвості реальних механізмів впливу на реформацію системи державного 
управління. Концепція солідаризму передбачає обов’язок влади забезпечувати якісними послугами усіх 
громадян, відповідно до стандартів, найбільш економним і ефективним шляхом. 
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Форма правління і політичні механізми регуляції, що найбільше збігаються із ступенем керованості, 
будуть прийняті більшістю суспільства як нормальні. Тільки за таких умов можливе нівелювання або 
зменшення конфлікту між зовнішнім регулятором (державою з певною формою і механізмами правління) 
і об’єктом правління (суспільством або окремими його складовими зі своїм ступенем керованості або, 
іншими словами, готовності до прийняття тих чи інших регулятивних дій) [2, с. 40-41]. 

Отже, стосовно вирішення нагальних проблем, пов’язаних із втіленням концепції солідаризму, 
необхідно визначити доречність її реалізації, виходячи із її рівнів, запропонованих С. Щеколдіним. А саме: 
цивілізаційний (відсутність насильства в контактах різних культур і цивілізацій); міжнародний (умови 
співпраці та мирного співіснування держав незалежно від їх величини, економічного розвитку, етнічної та 
релігійної приналежності їх населення); етнічний (терпимість до чужих способу життя та звичаїв, традицій, 
думок, ідей); соціальний (партнерська взаємодія між різними соціальними верствами суспільства, його 
владними структурами, коли визнається необхідність такого співробітництва і повага до позицій сторін) та 
індивідуальний (повага до іншої особи, розуміння того, що існують погляди, відмінні від власних) [3]. 
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ОСНОВНІ НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ СТУДЕНТУ-ЮРИСТУ 
 
Приблизно десять років тому мало хто задавався питаннями неформальної освіти у юриспруденції, 

звісно порівнюючи із теперішньою кількістю людей з такими думками. Зараз ми розуміємо, що навчання 
у Вищому закладі освіти та отримання диплому, це все добре, але покидаючи стіни рідної альма матер, 
студент-юрист змушений конкурувати зі своїми однолітками. У питаннях конкуренції, завжди виграє 
особистість, тобто людина яка саме себе зробила та у якої палають очі до улюбленої справи. 

В свою чергу,  у Проекті Концепції розвитку юридичної освіти, акцентується увага на тому що: «Держава 
сприяє безперервному професійному розвитку правників та навчанню протягом життя, що має забезпечувати 
безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття 
нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і 
практичного досвіду, забезпечувати правників достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та 
практиці його тлумачення та застосування» [1]. Ціль достойна, побачимо що з того вийде, процеси вже 
запущені, обговорення на рівні Хакатонів проходить. Але не слід перекладати  відповідальність за своє життя 
на державу чи суспільство, потрібно вже сьогодні, будучи студентом займатися - «самовдосконаленням». Саме 
на цьому шляху студенту допоможе робота в Юридичній клініці університету.  

Сучасні студенти, не тільки юридичних спеціальностей, будуть змушені змінювати свою професію 
зовсім на іншу і навіть декілька разів  протягом всього життя. Тому щоб змінюватися разом з усім світом 
треба опанувати навичку швидко вчитися новому. Аби її розвинути, студенти-клініцисти стикаючись з 
новою юридичною справою, - повинні вивчати багато нової інформації. Бувало таке, що клініцисту треба 
було шукати та аналізувати матеріал з тієї галузі права, яку він навіть не вивчав. Тому у нагоді стають 
викладачі-куратори, які допомагають розібратися в матеріалі щоб надати якісну консультацію. Не треба 
далеко ходити, щоб зрозуміти сенс цієї навички, варто лиш подивитися на події пов’язані з COVID-19, під 
час яких як студентам так і викладачам потрібно було швидко опанувати всі тонкощі роботи дистанційно. 

Самостійно вирішувати проблеми сучасності неможливо через їхню складність, тому одному не під силу 
розібратися в усій інформації, саме тому потрібно розвивати  навичку командної роботи. Студент-клініцист 
практикує в Юридичній клініці університету не один, зазвичай це команда від 10 студентів, які кожного дня  

https://i-soc.com.ua/assets/files/book/zlobina/soc_regulation.pdf
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комунікують між собою. Виходячи із специфіки консультування: бувають складні справи чи звернувся 
відвідувач з подібним кейсом, який був у іншого клініциста – все це вимагаю командної роботи від студента. 
Роботодавці, оцінять цю навичку під час влаштування студента-випускника на роботу. 

Серед інших навичок це: критичне мислення – тобто вміння перевіряти достовірність інформації, як 
в Інтернеті так і під час спілкування з відвідувачами клініки; креативність – це те, що не буде доступно 
штучному інтелекту і притаманне тільки людині, це вміння творчо підходити до вирішення кейсів. 
Додатковими навичками будуть ділова кореспонденція та складання юридичних документів, навіть в 
юридичній професії має місце гармонія і творчість під час складання документів; публічні виступи та 
навичка роботи із реєстраційними базами даних і онлайн системами (Законодавство України, ЄДРСР та 
ін.) і звісно тайм-менеджмент.  

Ці навички можна і потрібно розвивати ще навчаючись в університеті. За допомогою мережі Інтернет, 
доступ до знань з «прокачування» цих навичок, є набагато легшим ніж десять років тому. Багато навичок, 
якими має володіти студент-юрист відносяться до психологічної сфери. Це і стресостійкість, і уміння 
слухати, про які також каже у блозі американська юристка  Джина Чо [2]. 

Висновок. Отже, для сучасного студента-юриста, характерним має бути акцент на розвитку цих 
навичок. Це можуть бути навчальні дисципліни (на кшталт «Юридичного практикуму»), додаткові курси, 
тренінги та ін. Виходячи з практики, безперечним досвідом для розвитку і опанування сучасними 
навичками студента-юриста  – є робота в Юридичній клініці університету. 
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