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СЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ  
ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

 
 
 

Малишко С. І.,  
аспірант кафедри теорії та історії держави і права  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  
 

УТРИМАННЯ ТА ПІКЛУВАННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ  
В АСПЕКТІ ВИКОНАННЯ ПОВНОЛІТНІМИ ДІТЬМИ ОБОВ'ЯЗКУ 

ЩОДО НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ 
 
У ч. 2 ст. 51 Конституції України закріплено двоєдиний юридичний 

обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття та юридичний 
обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків 
[1]. Водночас в ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу України зазначається, що 
повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є 
непрацездатними і потребують матеріальної допомоги [2]. 

Із зазначеного вище випливає, що в чинному національному 
законодавстві України одночасно вживається два різних поняття в аспекті 
виконання юридичного обов'язку повнолітніх дітей по відношенню до 
своїх непрацездатних батьків, а саме: піклування та утримання, що 
потребують свого сутнісного осмислення та співставлення. 

В академічному тлумачному словнику української мови термін 
«утримувати» трактується як забезпечувати кого-небудь засобами до 
існування [3]. Як зауважує О.І. Лук'янчук, обов’язок дітей утримувати 
батьків полягає у добровільному або примусовому забезпеченні 
повнолітніми дітьми своїх непрацездатних батьків матеріальними та (або) 
грошовими ресурсами для задоволення їхніх життєво необхідних потреб 
та створення умов для їхньої нормальної життєдіяльності [4, с. 4]. 
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Аналіз вищезазначеного дає підстави стверджувати, що утримання 
непрацездатних батьків по суті зводиться до їх забезпечення грошовими 
коштами за певних умов. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, 
син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують 
матеріальної допомоги. Разом з тим, відповідно до положень ст. 203 
дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у додаткових 
витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або 
немічністю [2]. 

Непрацездатними громадянами, згідно зі ст. 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», є особи, які 
досягли встановленого пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому 
числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону [5]. Відповідно 
потребують матеріальної допомоги ті батьки, які не мають можливості 
забезпечити своє гідне існування з причини низького розміру пенсії чи її 
відсутності. 

З цього приводу Верховним Судом сформульовано наступну правову 
позицію: при встановленні, чи батьки потребують матеріальної допомоги, 
повинні враховуватися будь-які обставини, які свідчать про необхідність в 
матеріальній допомозі. При цьому, отримання матір`ю чи батьком 
доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, автоматично не 
свідчить, що батько (мати) не потребують матеріальної допомоги [6]. 

Як зазначається на офіційному сайті Мін'юсту, утримання батьків 
дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану 
батьками дитині. Звернуто увагу на те, що: а) обов’язок виплачувати 
аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей; 
б) потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають 
можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку із відсутністю 
пенсій чи їх низького розміру, а також у зв’язку із відсутністю у них 
інших джерел існування; в) непрацездатними визнаються особи, які 
досягли пенсійного віку та інваліди I, II та III груп [7]. 
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Осмислення зазначеного вище дозволяє стверджувати, що утримання 
непрацездатних батьків фактично зводиться до аліментних виплат з боку 
повнолітніх дітей, які виходячи з норм чинного національного 
законодавства, можуть здійснюватися добровільно, примусово 
(на підставі рішення суду), а також за домовленістю (договором) між 
батьками та повнолітніми дітьми.  

Останній із зазначених варіантів можливий на підставі ч. 1 ст. 9 
Сімейного кодексу України, в якій зазначається, що подружжя, батьки 
дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими 
регулює цей Кодекс, можуть врегулювати свої відносини за домовленістю 
(договором) [2]. 

Таким чином, під утриманням в аспекті предмета нашого дослідження 
слід розуміти надання матеріальної допомоги повнолітніми дітьми 
непрацездатним батькам у разі відсутності у останніх фінансових джерел 
для гідного існування або наявності витрат, викликаних тяжкою 
хворобою, інвалідністю або немічністю батьків, що здійснюється 
добровільно, примусово чи на договірній основі. 

Термін «піклуватися» в словниках української мови інтерпретується 
наступним чином: 1) виявляти увагу, турботу про потреби кого-, чого-
небудь; 2) дбаючи про кого-, що-небудь, робити послуги, допомагати, 
створювати необхідні умови і т. ін.; 3) бути в стані тривоги, тривожитися, 
хвилюватися через кого-, що-небудь [8]. 

В широкому сенсі, зазначається в одному з енциклопедичних видань, 
піклування – це постійна турбота про кого-небудь або чим-небудь. 
Відповідно турбота інтерпретується як старанні клопоти, опіка, 
занепокоєння про кого-небудь або про що-небудь, комплекс дій по 
відношенню до будь-якого об'єкта, націлених на його добробут. 
Піклувальник – особа, що піклується про інтереси або потреби іншої 
особи [9]. 

Принагідно зазначити, що поняття піклування як правило вживається 
по відношенню до неповнолітніх. Піклування, як зазначається в Інтернет 
виданні, це забезпечення особистих прав (як майнових, так і немайнових) 
та інтересів осіб дієздатною особою яку призначено піклувальником. 
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Основне завдання піклувальника – створювати підопічному всі необхідні 
побутові умови, дбати про нього, доглядати та при необхідності лікувати. 
Тобто піклувальник повинен забезпечити підопічному максимально 
комфортні умови життєдіяльності [10]. 

Відповідно до затверджених Правил опіки та піклування, 
піклувальники мають право управляти майном підопічних на користь 
останніх. Піклувальники над неповнолітніми зобов'язані виховувати 
підопічних у дусі загальноприйнятих моральних норм, піклуватися про їх 
здоров'я, духовний і фізичний розвиток, навчання, готувати їх до праці та 
самостійного життя, захищати їх права та інтереси. Піклувальник повинен 
раз на рік здійснювати повне медичне обстеження підопічних [11]. 

Як наголошує О.І. Лук’янчук, обов'язок піклування та догляду за 
немічними батьками носить особистий немайновий характер, в той час як 
обов’язок брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних 
тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю полягає в понесенні 
витрат за товари і послуги, що носять матеріальний характер, зокрема на 
придбання ліків, проведення операційного втручання, встановлення 
протезів, спеціальних послуг з транспортування та перевезення хворих, 
послуги медичної сестри та санітарки) [12, с. 58]. 

Проте, вищевказана позиція вченої в аспекті розуміння юридичної 
природи феномену піклування є дискусійною зважаючи на такі 
аргументи: 1) виходячи з того, що піклування по суті являє собою 
комплекс дій по відношенню до непрацездатних батьків, що націлені на їх 
добробут, вони позаяк вимагають від повнолітніх дітей матеріально-
фінансових витрат, щоправда певна турбота, наприклад, фізична допомога 
батькам може здійснюватися і без них; 2) піклування про непрацездатних 
батьків може носити немайновий характер лише до моменту 
працевлаштування повнолітніх дітей чи наявності у останніх матеріально-
фінансових ресурсів; 3) піклування з боку повнолітніх дітей є нічим 
іншим, ніж діяльністю щодо задоволення інтересів та потреб 
непрацездатних батьків (в тому числі матеріальних), а отже ця категорія 
за своїм обсягом ширша за поняття утримання. 
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Зважаючи на вказане вище, під піклуванням про непрацездатних 
батьків слід розуміти комплекс дій з боку повнолітніх дітей, що 
вчиняються з метою створення необхідних умов для повноцінного життя 
непрацездатних батьків, задоволення їхніх інтересів та потреб, зовнішнім 
вираженням яких є увага, турбота, догляд та допомога (фізична, моральна, 
матеріальна тощо). 
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СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ ЩОДО КОМУНІТАРНИХ ПРИНЦИПІВ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
ЯК ПЕРЕДУМОВИ СУВЕРЕННОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 
Розвинене громадянське суспільство є необхідною передумовою для 

загальносоціальної консолідації, що можна вважати однією з ключових 
потреб сучасної України в її прагненнях зберегти державний суверенітет 
й укріпити власну незалежність. Складна геополітична реальність навколо 
України ще сильніше загострює суспільні дискусії щодо найбільш 
прийнятних методів консолідації суспільства. Визначення правових засад 
суверенного розвитку України пов'язане, серед іншого, із правовою 
ідеологією та політико-правовими підходами щодо можливих шляхів 
вдосконалення всієї соціальної системи. Важливе місце у філософсько-
правових дискусіях сучасності (причому як в українському науковому 
співтоваристві, так і в зарубіжній державознавчій думці) займає 
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проблематика співвідношення індивідуалізму й колективізму, й 
суперечності щодо змісту концепції комунітаризму, сутність яких 
потребує певного прояснення. 

Комунітаризм є різновидом соціально-політичної ідеології, сенс якої 
зводиться до міцного громадянського суспільства, що поєднувало б різні 
мікроспільноти на підставі спільних інтересів, котрі є передумовою для 
комунітарної солідарності та добровільного колективізму. Існують й інші 
варіації у визначенні комунітаризму [1, с. 348], [2]. Оксфордський 
філософський словник додає до описання комунітарної моделі організації 
суспільства такі визначальні ознаки, як зв'язки прихильності та 
спорідненості, почуття спільної мети і традицій [3]. 

На сьогоднішній день можна сказати, що склалося три напрямки у 
визначенні змісту комунітарного підходу до розбудови держави і 
суспільства. Представники першого вважають, що спільнота сама по собі 
заміщує потребу в справедливості, оскільки справедливість – це 
«коригуюча чеснота», яка виправляє суспільство. М. Сендел, наприклад, 
говорить про «межі справедливості» і вважає, що її коригуючий вплив 
покликаний поліпшувати не недоліки матеріально-ресурсної природи (на 
чому наголошували марксисти), а скоріш усувати брак інших суспільних 
чеснот, наприклад, солідарності людей між собою, вади у здатності 
відгукуватися на потреби іншої людини або враховувати 
загальносуспільні інтереси. Виходячи з цього, посилення в суспільстві 
вимог щодо справедливості та гарантування прав, за Сенделом, є 
індикатором погіршення моральної обстановки [4, с. 117]. Іншими 
словами, наявність розуміння спільності інтересів, солідарність, визнання 
спільнотою тих або інших наративів й інтерсуб'єктивних цінностей – 
пов'язується з реалізацією різних аспектів соціальної справедливості. 
Солідарність при цьому вважається чи не найголовнішою ознакою 
справедливого суспільства, а її відсутність спонукає суспільство до 
пошуку інших сенсів, що ж вважати «справедливим» суспільним устроєм. 

Представники другого напряму вважають, що феномени 
справедливості і солідарності природно співіснують в суспільстві, тож 
визнають за ідеєю справедливості важливу соціальну роль [5, с. 226]. 
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Водночас, саме поняття справедливості наповнюється ліберальними 
егалітаристами, утилітаристами, лібертаріанцями різним вмістом, але ідея 
справедливості визнається всіма й розцінюється як той соціальний 
стандарт, реалізувати який має кожне суспільство, причому у власному 
варіанті (що приймає абсолютна більшість). 

Ідея універсального тлумачення справедливості активно критикується 
М. Вальцером, який вважає, що не існує ніякого зовнішнього по 
відношенню до суспільства погляду на його устрій, історію та 
культуру [5, с. 237]. Єдина можливість адекватно зрозуміти ідею 
справедливості полягає в тому, щоб інтерпретувати її в кожному 
конкретному суспільстві виходячи з його власного розуміння соціальних 
благ. Ідея справедливості втілена в соціальних практиках кожного 
суспільства і окремих його членів. Зрештою, лише можливість або 
неможливість реалізації такої ідеї здатна служити критерієм 
справедливого суспільства. Дана теорія має ознаки культурного, 
правового та ціннісного релятивізму і, в свою чергу, може бути за своїми 
смислами асоційована із багатовіковим філософським спором релятивістів 
і універсалістів. Проте М. Вальцер все ж визнає за деякими правами риси 
справжньої універсальності. Цю групу прав він називає «тонким 
універсальним кодом політичної моралі», що має бути визнаний будь-
яким суспільством [6, с. 192]. 

Представники третього напряму комунітаризму вимагають змінення 
концепції справедливості й наполягають на тому, що для повноцінного 
розуміння ідеї лібералізму слід позбавлятися не стільки від пороків її 
універсалізму, скільки від акценту саме на індивідуалізмі, замінивши (або, 
щонайменше, доповнивши) політику «індивідуальних прав та свобод» 
політикою «спільного блага». Комунітаристи наполягають в першу чергу 
на тому, що уявлення індивідів про самих себе формується і коригується 
соціальним середовищем, тоді як індивідуалізм прагне всіляко 
абсолютизувати індивіда, персона якого (як вважають опоненти) 
виявляється штучно атомізованою, ізольованою та відірваною від смислів 
соціального середовища [7, с. 304]. В даному випадку з боку 
комунітаристів проглядається певний виклик цінності самовизначення, 
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що визнається практично всіма ліберально налаштованими течіями 
(особливо лібертаріанськими). Стверджується, нібито індивід не може 
бути визнаний в повній мірі «морально самодостатньою істотою» [8], 
адже ліберально-індивідуалістичне розуміння самовизначення не приділяє 
достатньої уваги щодо ролі соціальних передумов у формуванні цього 
самовизначення. 

Можна стверджувати, що ідеали соціальної солідарності, вкорінені в 
різних комунітарних підходах, мають істотний позитивний потенціал для 
консолідації існуючого громадянського суспільства й розширення його 
просторів. Разом з тим, необхідно розуміти деякі важливі моменти в 
сучасних філософсько-правових й громадсько-політичних дискусіях щодо 
змісту комунітаризму. Насамперед, те, що хоча сучасна правова думка 
відкидає крайні позиції як індивідуалізму, так і колективізму, вважаючи, 
що благо індивіда не є антиподом суспільному благу, проте у 
найважливіших суспільних відносинах благо індивіда пов'язане із 
соціальними і культурними практиками, загальновизнаними всіма 
членами суспільства. 

Ймовірно, нинішній політичний попит на комунітаризм в різних його 
формах у багатьох країнах детермінований пошуком нових форм 
соціальності. Можна в цілому заключити, що комунітаризм виправдовує 
себе на рівні критичної постановки питання про соціальні умови 
індивідуальної свободи, особливо на фоні масштабних правових реформ в 
Україні та її прагнення до суверенного розвитку. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 
ТЕМПОРАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЦИВІЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ 
 
Однією з головних засад сучасного майнового обороту є принцип 

належного виконання зобов’язань, сутність якого полягає в тому, що 
виконання має бути проведене учасниками взаємин належним чином 
відповідно до умов договору та вимог законодавства, а за відсутності 
таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших 
вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України, ч. 1 ст. 193 ГК 
України). Саме в результаті належного виконання найбільшою мірою 
задовольняються інтереси кредитора. Атрибутом виконання зобов’язання 
за договором є сторони, строк та місце виконання. З огляду на загально-
прийнятну на сьогодні концепцію про розмежування цивільних 
правовідносин на регулятивні та охоронні актуальним є питання про 
строки існування відповідних суб’єктивних прав і кореспондуючих їм 
обов’язків. Оскільки строк є необхідним та невід’ємним елементом змісту 
матеріального цивільного права, визначеність з даного приводу надасть 
також певності у застосуванні необхідного юридичного інструментарію.  
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У науковій літературі питання часового впливу на можливість 
реалізації суб’єктивного права в межах цивільного правовідношення 
вивчалися багатьма національними та зарубіжними дослідниками. Разом з 
тим, залишаються ще не врегульованими окремі аспекти загальної 
проблематики. Суперечливим є законодавство та наукова думка стосовно 
питань цільового впливу часу на конкретні суб’єктивні цивільні права 
регулятивного чи охоронного змісту. Зрештою, досі відсутня 
систематизація строків як регуляторів правовідносин, не напрацьовані 
єдині критерії їхньої оцінки. Наразі у наукових працях переважно 
відбувається дублювання та відтворення темпоральних правових 
концепцій ще понад півстолітньої давнини, попри те, що окремі їх 
положення вже відверто застарілі та не відповідають реальній сутності 
сучасних матеріальних взаємодій. Калейдоскопічна розкиданість у актах 
різного рівня та спрямування нормативних положень, що стосуються 
темпорального правового регулювання, часто не пов’язаних одне з одним, 
а іноді і суперечливих, призводить до спотворення юридичної сутності 
деяких відносин, безпідставного зменшення чи розширення обсягу 
матеріальних прав та неоднозначного правозастосування. На вирішення 
цих питань на теоретичному рівні спрямовані сучасні дослідження.  

У чинному законодавстві застосовується декілька способів 
формування тривалості правовідносин та відповідних суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків, що входять до його складу. Так, строк існування та 
здійснення зобов’язання може встановлюватися самими його учасниками. 
Згідно з положеннями ст. 530 ЦКУ строки виконання зобов’язань можуть 
бути визначеними і невизначеними. Якщо у зобов’язанні встановлений 
строк його виконання, воно має бути виконаним у цей строк. У разі, коли 
вказаний строк не встановлений або визначений моментом вимоги, 
боржник мусить виконати обов’язок протягом семи днів від часу 
пред’явлення до нього вимоги вірителем. Таким чином, вказана норма 
закону визначає тривалість існування суб’єктивних прав та обов’язків 
учасників цивільних відносин у регулятивному стані. В інших випадках 
тривалість певного матеріального права може встановлюватися у 
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законі [1, c. 12]. Так, строк, протягом якого реалізується охоронне право 
на позов, як правило, має нормативне оформлення.  

Відповідно до ст. 509 ЦКУ зобов’язання складається з права кредитора 
вимагати виконання (вчинення певної дії чи утримання від неї) і обов’язку 
боржника здійснити таке виконання. Отже, юридичну дефініцію «строк 
виконання зобов’язання» слід розуміти як відрізок часу, протягом якого 
управнена особа може здійснити своє право, а також як відрізок часу, 
протягом якого зобов’язана особа має виконати свій обов’язок. Разом з 
тим, ціла низка доктринальних досліджень та практичних коментарів 
зводиться до того, що суб’єктивні права та кореспондуючі їм обов’язки 
учасників зобов’язальних відносин можуть здійснюватися і поза межами 
вказаних темпоральних координат [2, c. 22]. Іншими словами, 
стверджується, що сплив встановлених строків існування та здійснення 
права не впливає на можливість його реалізації. Ми категорично 
заперечували та продовжуємо заперечувати подібний підхід, але він все ж 
має місце у правозастосуванні та доктрині. Тож, виникає очевидна 
необхідність розглянути темпоральні характеристики регулятивних та 
охоронних строків більш ретельно. 

Одним із відомих чинників, що визначають тривалість певного 
суб’єктивного права як елементу змісту правовідношення, вважається 
строк дії договору. Дана темпоральна категорія є не тільки виміром 
тривалості останнього, а також основним часовим показником 
відповідних регулятивних суб’єктивних прав та обов’язків. Оскільки зміст 
цивільно-правового договору становить сукупність певних зобов’язань, 
тобто прав та обов’язків контрагентів, то і строк дії договору фактично є 
часом, протягом якого існують зобов’язання сторін. З урахуванням того, 
що до складу договору, як правило, входить декілька різних за змістом 
зобов’язань, а також того, що час їх виконання може бути різним, строком 
дії договору слід вважати проміжок часу, протягом якого будуть виконані 
всі зобов’язання. Іншими словами, договір діє від початку першого 
зобов’язання і до закінчення останнього за часом. Відтак, якщо строк 
кожного окремого зобов’язання не вказаний, а тривалість дії договору 
визначено на кшталт «від моменту укладення до 10 лютого», то і всі 
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зобов’язання мають виконуватися протягом вказаного проміжку часу 
[3, c. 28]. За межами даного строку регулятивні суб’єктивні права та 
обов’язки їх носіїв припиняються [4, c. 28–29]. 

При цьому, якщо строк дії договору сформульовано наступним чином: 
«до повного виконання сторонами своїх обов’язків» і час виконання 
окремих зобов’язань не вказаний, строк реалізації таких зобов’язань слід 
кваліфікувати як невизначений. Відтак, дія такого договору припиниться 
через сім днів після заявлення вимоги за останнім зобов’язанням. Адже 
саме такий строк надається за загальним правилом для виконання 
регулятивного обов’язку у зобов’язанні з невизначеним строком 
виконання. Слід також зауважити, що визначення сторонами строку дії 
договору «до повного виконання сторонами своїх зобов’язань» за умови 
визначеності щодо часу виконання всіх зобов’язань, що входять до складу 
угоди, буде позбавлено здорового глузду, оскільки час належного 
виконання прямо вказаний у договорі. Можна говорити про формальність 
такої умови договору. 

З наведеного, здавалося б, очевидного висновку відразу виникає низка 
питань. Якщо суб’єктивне право та обов’язок припиняються із спливом 
строку зобов’язання, то як це поєднати з принципом реального 
виконання? Адже відповідно до ст. 193 ЦКУ порушення зобов’язання 
(в тому числі шляхом невиконання його в строк) не звільняє суб’єкта від 
обов’язку виконати це зобов’язання в натурі. Виходить, обов’язок, що 
входить до змісту зобов’язання (а отже, і кореспондуюче йому 
суб’єктивне право), не припиняється із спливом строку виконання 
зобов’язання, а триває? Крім того, ч. 1 ст. 267 ЦКУ веде мову про 
належність виконання обов’язку навіть після того, як давнісний строк за 
відповідною вимогою минув. Чи не слід це розуміти як припис закону про 
те, що зобов’язання продовжує існувати не тільки після збігу 
встановленого строку його виконання, а й після закінчення позовної 
давності? 

Для відповіді на поставлені питання слід знов-таки повернутися до 
наукової концепції щодо регулятивних та охоронних правовідносин. 
Якщо строк зобов’язання встановлений і воно не було виконане 
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своєчасно, то відповідні права та обов’язки припиняються. В цьому 
проявляється значення цивільно-правового строку як елементу змісту 
суб’єктивного права: його сплив призводить до певних юридично 
значимих наслідків – вичерпаності права [5, c. 21–22]. В іншому разі 
значення такого правового явища, як строк, просто нівелюється. Але 
неодмінно треба сказати, що мова йде про припинення існування саме 
регулятивного зобов’язання.  

У нашій літературі можна зустріти твердження про те, що, оскільки 
строк договору це час існування у його сторін прав і обов’язків відносно 
одна одної, то після закінчення цього строку казати про певні взаємні 
права та обов’язки сторін неможливо. Отже, реальне виконання 
унеможливлюється, і єдине, на що може розраховувати сторона, права 
якої порушено, це на сплату їй збитків та штрафних санкцій [6, c. 46]. 
З таким твердженням також навряд чи можна погодитися. Адже у ньому 
автор звів докупи два різних прояви дієвості регулятивного відношення, 
котрі, власне, є взаємовиключними. Перший з них – то реалізація 
суб’єктивних прав вірителя у нормальному режимі, що і є цивільно-
правовим призначенням регулятивного юридичного інструментарію. 
У такому разі належне здійснення сторонами відношення своїх прав та 
обов’язків упродовж встановленої його тривалості, звісно ж, припиняє 
відповідне суб’єктивне право у зв’язку з його здійсненням, повною 
вичерпаністю змісту. Із закінченням строку виконання зобов’язання 
припиняються регулятивні суб’єктивні права та обов’язки контрагентів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ 
ЕЛЕМЕНТОМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
 
Чинна наразі в світі міжнародна система інтелектуальної власності (ІВ) 

має яскраво виражений глобальний характер та покликана сприяти 
охороні прав, як в окремих державах, так і за межами національних 
кордонів. Підходи до побудови цієї системи ґрунтується, з одного боку – 
на визнанні територіального характеру прав ІВ, а з іншого боку – на 
гармонізації національних законодавств в галузі ІВ, шляхом встановлення 
окремими державами та їх об’єднаннями мінімальних стандартів і 
надання рівного режиму всім власникам прав ІВ, незалежно від їх 
резидентності.  

Специфічність прав ІВ полягає в певному дуалізмі: з одного боку, ІВ 
нематеріальна, має глобальну мобільність, легко проникає крізь 
територіальні кордони, а з іншого боку – набуття та охорона прав ІВ 
здійснюється за територіальним принципом: обсяг охорони ІВ 
визначається національними або регіональними нормативними актами в 
галузі ІВ. Права на об’єкти промислової власності виникають лише після 
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виконання формальностей, пов'язаних із залученням державних 
адміністративних органів, що тісно пов'язує приватноправові права ІВ з 
суверенітетом держави, яка надає їм охорону. Зазначені фактори 
викликають певні особливості визначення підсудності справ у сфері 
інтелектуальної власності. 

В деяких регіональних документах передбачаються спеціальні норми 
для суперечок у галузі ІВ. Так, в Європейському союзі (ЄС) це питання 
розглядається в Регламенті «Брюссель I bis» 9 та Регламенті «Рим I» [1]. 
Регламент «Брюссель I bis» був прийнятий останнім з усіх документів, що 
встановлюють «Брюссельський режим», який спрямований на 
забезпечення вільного обігу судових рішень і встановлює єдині правила 
міжнародної юрисдикції в більшості цивільних і комерційних спорів, які 
розглядаються судами ЄС. У Регламенті «Рим I» розглядається право, яке 
застосовується до договірних зобов'язаннями в цивільних і комерційних 
справах з іноземним елементом. Одним з ключових принципів цього 
регламенту є надана сторонам свобода вибору застосовуваного права. 
Якщо сторони не вибрали право, застосовне до договору, 
використовуються критерії вибору права, яке застосовується для 
відповідного типу договорів. Як правило, використовується право 
держави, де знаходиться звичайне місце проживання сторони, яка повинна 
здійснити «характерне виконання» договору, за винятком випадків, коли 
договір явно має більш тісні зв'язки з іншими країнами або неможливо 
визначити, в чому полягає «характерне виконання договору» [1]. 

Серед рекомендованих, але юридично не обов’язкових документів, 
варто відзначити «Гаазькі принципи про вибір права» 2015 року [2], що 
застосовується до міжнародних комерційних договорів. Зазначені 
принципи являють собою комплексний план, який може слугувати для 
користувачів керівництвом при виборі права на національному, 
регіональному або міжнародному рівні. Ці принципи підтверджують 
«автономію волі сторін» шляхом надання фактичної сили рішенням 
сторін комерційної угоди про вибір права, яке регулюватиме їх договірні 
відносини, та мають важливе значення для міжнародних договорів, що 
стосуються прав ІВ, таких як ліцензійні договори на об'єкти ІВ та 
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договори про передачу прав інтелектуальної власності, які найчастіше 
містять положення про вибір застосованого права. 

В ЄС відповідно до «Брюссельського режиму» юрисдикція може бути 
заснована на «загальній юрисдикції» (місце постійного проживання 
відповідача), «спеціальній юрисдикції» (щодо питань, пов'язаних з 
договором або деліктом) та «виключній юрисдикції» (наприклад, щодо 
питань, пов'язаних з дійсністю зареєстрованих прав ІВ). Зазвичай 
вважається неприпустимим, щоб суд в будь-якій державі виносив рішення 
зі спору, який не має до цієї держави прямого відношення. Мають бути 
присутні «сполучні чинники», які пов’язують справу з відповідною 
юрисдикцією. Такі чинники, можуть передбачатись законами або судовим 
регламентом, та мають бути відображеними у позовах. До таких підстав 
відносяться правовідносини: які виникли в цій державі; які пов'язані з 
порушенням договору в цій державі або регулюються законодавством цієї 
держави; які засновані в угоді про вибір суду; які стосуються порушення 
законодавства цієї держави; які стосуються майна в цій державі; які 
стосуються делікту, скоєного в цій державі, або збитків, понесених в цій 
державі в результаті делікту [3]. 

Що стосується вибору суду, то сторони договору можуть узгодити, 
юрисдикцію, де будуть вирішуватися суперечки, що випливають з 
договору, до або після виникнення спору. Цей механізм відомий як 
«застереження про вибір суду», «застереження про вибір юрисдикції» або 
«пророгаційне застереження». Застереження про вибір суду слід відрізняти 
від застереження про вибір права, тобто пункту, в якому сторони 
визначають матеріальне право, яке регулює договір. Сторони можуть 
встановити, що суперечка може розглядатися певним судом (невиключне 
застереження), або спір може бути переданий на розгляд тільки в певний 
суд (виняткове застереження). Невиключне застереження про вибір суду 
може встановлювати певний сполучний фактор, за яким справа буде 
належати до розгляду певним судом. Виняткове застереження про вибір 
суду застосовується, якщо немає вагомих причин цього не робити.  

Спори щодо дійсності, надання охорони або реєстрації прав ІВ 
відносяться до «виняткової» юрисдикції судів держави, в якій була 
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здійснена або запитується реєстрація, незалежно від постійного місця 
проживання сторін процесу або будь-яких інших факторів, що 
встановлюють зв'язок з іншими державами.  

У суперечках, щодо виконання договірних зобов'язань у сфері ІВ, 
позов може бути пред'явлений відповідачу, поміж іншого, за місцем 
виконання відповідного зобов'язання. Сторони можуть зазначити місце 
виконання в договорі. Якщо місце виконання не зазначено, відповідно до 
статті 7 (1) (b) Регламенту «Брюссель I bis», то місцем виконання 
зобов'язання «за договорами надання послуг визнається місце в державі-
члені ЄС, де згідно з договором надаються або повинні були надаватися 
послуги». Якщо справа стосується порушення прав інтелектуальної 
власності, позов до відповідача може бути поданий до судів держави, де 
сталася (або могла статися) подія, що спричинила заподіяння шкоди (або 
могла спричинити) [1].  

Стосовно вибору права, то найчастіше сторони домовляються про 
право, яке буде застосовуватися в рамках спору. Ця угода може бути 
закріплена в договорі, укладеному до виникнення спору (ante-factum) або 
домовленість про право може досягатись сторонами вже після виникнення 
спору, до або після початку судового розгляду (post-factum). Якщо 
сторони домовляться про право, яке має застосовуватись, суд має 
застосовувати саме це право за винятком випадків, коли автономія сторін 
обмежена, особливо в зв'язку з наявністю імперативних норм, що мають 
переважне значення [3].  

У спорах, пов’язаних з переданням прав ІВ, також є певна відмінність 
між зареєстрованими і незареєстрованими правами. Так, у разі передання 
авторських прав, можуть застосовуватися дві норми колізійного права: 
закон «основного місця проживання» творця, або, якщо твір було 
створено в рамках договірних відносин, закон, який застосовується до 
договору. У відносинах щодо промислової власності також 
застосовуються дві норми колізійного права: закон, який можна 
застосовувати до договору, якщо зареєстрований об’єкт було створено в 
рамках договірних відносин, або закон держави реєстрації. У справах, що 
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стосується дійсності зареєстрованих прав, застосовується законодавство 
держави, яка надала охорону або зареєстрував право.  

З урахуванням територіального характеру прав ІВ питання щодо 
дійсності державної реєстрації торговельних марок, як правило, 
регулюються законодавством держави реєстрації. Сторони, відповідно, не 
будуть мати права обирати інше законодавство для вирішення цього 
питання. 

Суд, в якому порушено провадження, в першу чергу повинен 
визначити, чи є він підходящим місцем для вирішення спору. Для цього 
необхідно розглянути питання про те, який зв'язок сторони, предмету 
спору та запитуваний засіб правового захисту мають з державою, де 
розташований суд. Питання про те, чи володіє той чи інший суд 
компетенцією виносити рішення з того чи іншого спору в області ІВ 
(іншими словами, чи належить дана суперечка до його юрисдикції) буде 
вирішуватися відповідно до норм тієї держави, де розміщується суд, на 
що також можуть вплинути міжнародні або регіональні нормативно-
правові акти в галузі ІВ. Цілком можливо, що юрисдикцію виносити 
рішення з того чи іншого спору будуть мати суди в більш ніж одній 
державі, що на практиці дозволяє позивачеві самостійно обрати суд (таку 
практику іноді називають «пошуком зручного суду»). 

 
Список використаних джерел: 

1. Регламент (ЄС) № 593/2008 Європейського Парламенту та Ради від 
17 червня 2008 «Про право, що підлягає застосуванню до договірних 
зобов'язань», OJ L 177/6, 4/7/2008, стор. 6–16. 

2. Гаазькі принципи вибору права у міжнародних комерційних 
договорах / електронний ресурс: https://assets.hcch.net/docs/a3b1d0ac-4b81-
4330-8716-ab1ea96de790.pdf 

3. А. Беннетт і С. Граната. Коли міжнародне приватне право 
перетинається з правом інтелектуальної власності – Керівництво для 
суддів. Гаага: Гаазька конференція з міжнародного приватного права; 
Женева: Всесвітня організація інтелектуальної власності. – 2019. 

 



25 

Карпенко Р. В., 
кандидат юридичних наук,  

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
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ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
Одним із вихідних завдань інноваційного розвитку України у сфері 

науково-дослідної діяльності є її інтеграція в Європейський 
дослідницький простір, чому сприяє активна співпраця з Європейським 
Союзом. В контексті набуття чинності Угоди про Асоціацію України з 
Європейським Союзом, вельми актуальним є наближення законодавства 
України до норм і стандартів Європейського Союзу, що зумовлює 
переоцінку досвіду і знань, пов’язаних з комерціалізацією інновацій на 
світовому рівні, та вимагає застосування нових підходів до врегулювання 
їх на законодавчому рівні [1, с. 50]. 

Одним з таких інноваційних об'єктів виступає наукове відкриття. 
Глава 38 Цивільного кодексу України має назву «Право інтелектуальної 
власності на наукове відкриття» [2]. Огляд цієї глави вказує, що 
законодавець присвятив праву на наукове відкриття дві статті і зазначив, 
що відносини, які виникають стосовно права на наукове відкриття, мають 
охоронятися в порядку встановленому законом. Порівняно з главами і 
статтями, присвяченими іншим об’єктам інтелектуальної власності це 
небагато, але сам факт визнання наукового відкриття на державному рівні 
в якості відповідного об’єкта права має важливе значення і для 
вдосконалення відносин, які виникають у цій сфері, і для подальшого 
вивчення правової сутності цього об’єкта.  

Наукове відкриття це встановлення невідомих раніше, об’єктивно 
існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які 
вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Науковому 
відкриттю як об’єкту інтелектуальної власності властиві такі риси:- 
наукове відкриття це результат творчої, інтелектуальної, науково-
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пізнавальної діяльності; – наукове відкриття має відрізнятись новизною 
отриманих результатів і мати вираження в об’єктивній формі;- науковий, 
фундаментальний результат має полягати саме у встановленні і виявленні 
невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей або явищ 
матеріального світу;- наукове відкриття має бути відповідним чином 
пояснено. Правовими ознаками наукового відкриття виступають 
вірогідність, новизна і фундаментальність. Але визначення наукового 
відкриття було б неповним без розкриття сутності об’єктів, які його 
характеризують. Зміст поняття відкриття розкривається через три його 
об’єкти: явище, властивість і закономірність [3]. 

Треба відзначити, що наукове відкриття, це такий об’єкт 
інтелектуальної власності, який має складну природу і досі викликає 
спори з приводу способу і виду його правової охорони. Однак, 
незважаючи на здавалося б очевидний фундаментальний характер 
наукового відкриття, воно має і практичну частину, яка містить 
охороноздатні технічні (технологічні) рішення, які виражаються у 
винаходах і корисних моделях. Саме ця частина містить матеріали, які 
доцільно виявляти і охороняти. Такі відкриття дозволяють у найкоротші 
строки реалізувати нові технічні і технологічні рішення. Оскільки саме ця 
група відкриттів складає технічний і технологічний потенціал, саме він і 
представляє практичну цінність і значущість для їх авторів, які зможуть 
розпорядитися майновими правами інтелектуальної власності на такі 
об’єкти, отримавши охоронний документ на них у державній Установі. 

Ми підтримуємо запропоновано Булат Є. А. підхід до удосконалення 
правової охорони наукового відкриття. Зокрема, Булат Є. А. [1] запро-
поновано виявляти із практичної (прикладної) частини наукового 
відкриття його охороноздатні ознаки, які підлягають патентуванню. Саме 
такі відкриття дозволяють у найкоротші строки реалізувати нові 
технологічні (технічні) рішення, які реалізуються через винаходи. 
Пропонується відповідна процедура охорони наукового відкриття – від 
оформлення рішення на рівні науково-дослідної установи щодо подання 
заявки до її подання до державної установи та прийняття відповідного 
рішення про отримання охоронного документу, з наданням 
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характеристики охороноздатної частини наукового відкриття, що 
пропонується для отримання відповідного охоронного документу 
[1, c. 51]. Такий механізм подальшої правової охорони наукового 
відкриття дозволить не тільки забезпечити відповідні права осіб, які його 
створюють, але також у подальшому комерціалізувати результати 
наукових здобутків, нових технологічних (технічних) рішень, отриманих 
у зазначеній сфері. 

 
Список використаних джерел: 

1. Булат Є. А. Деякі аспекти правової охорони наукового відкриття в 
контексті його подальшої комерціалізації / Сучасний стан і перспективи 
розвитку держави і права. Матеріали XII Міжнародної наукової 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (9–10 жовтня 
2020 року) / За заг. ред. М.В. Полякова та О.Л. Соколенко. Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара. м. Дніпро, 2020. С. 50–51. 

2. Цивільний кодекс України : Текст відповідає офіц. Київ : Школа, 
2003. 384 с.  

3. Булат Є.А. Наукове відкриття – об’єкт цивільних правовідносин : 
монографія. Дніпропетровськ : Герда, 2013. 124 с 

 
 
 

Фенюк А. Р., 
аспірант 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України 

 
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ  

ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 
 
Значення реклами у сучасному світі важко переоцінити. Реклама – це 

інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в 
будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність 
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споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [1]. 
Рекламування продукту майже неможливо без торговельної марки. Вона 
допомагає споживачу ідентифікувати товар певного виробника та 
відрізнити його від іншого товару. Добре відома торговельна марка має 
особливий режим правового регулювання в порівнянні зі звичайними 
торговельними марками. Однак, чи має рекламування добре відомої 
торговельної марки певну специфіку? 

Для розуміння цього питання необхідно з’ясувати поняття та фактори 
добре відомої торговельної марки. Добре відома торговельна марка – це 
позначення, котре відоме широкому колу осіб у відповідному секторі 
суспільства завдяки її тривалому використанню як позначення певної 
продукції (товарів або послуг). Необхідною умовою набуття правової 
охорони є декількох наявність доречних факторів, що свідчать про добру 
відомість торговельної марки. До них можуть належати (1) ступінь 
відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; 
(2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання 
знака; (3) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування 
знака, включаючи рекламування знаку; (4) тривалість та географічний 
район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака; 
(5) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на 
якій знак визнано добре відомим компетентними органами; (6) цінність, 
що асоціюється зі знаком.  

Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, 
включаючи рекламування знаку є одним із факторів для визнання знаку 
добре відомим. Більше того, обсяг та тривалість рекламування може 
позитивно впливати на ступінь відомості знаку серед споживачів, а також 
доводити до споживача цінність знаку. Враховуючи вищезазначене можна 
стверджувати, що обсяг та тривалість рекламування є ключовою 
передумовою визнання знаку добре відомим в Україні адже впливає 
щонайменше на три фактори. Тому важно уявити добре відому 
торговельну марку, котра не є наслідком рекламування.  

Відомість добре відомої марки не є сталим показником. Саме тому 
власники добре відомих знаків активно рекламують їх. Однак, при їх 
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рекламуванні необхідно враховувати ризики та можливості, зумовлені 
відомістю знаків у суспільстві. 

Найбільшою небезпекою для добре відомої марки при рекламуванні є 
ризик її перетворення в загальновживане позначення певного виду товарів 
або послуг. Внаслідок цього процесу добре відомий знак втрачає функцію 
ідентифікації продукції певного виробника, натомість стає родовою 
назвою продукції різних виробників. Власник такої добре відомої 
торговельної марки втрачає право на її правову охорону. Історія налічує 
безліч випадків такого перетворення. До найбільш відомих торговельних 
марок, котрі стали родовими поняттями належали – Thermos, Yo-Yo, 
Escallator, Cellophane. Наступні добре відомі знаки мають ризик такого 
перетворення SCOTCH, XEROX, JEEP в майбутньому.  

Наразі відсутній універсальний підхід убезпечення добре відомої 
торговельної марки від перетворення в загальновживане позначення 
певного виду товарів або послуг. Однак, варто висвітлити окремі способи 
просування добре відомого знаку, котрі можуть сприяти збереженню його 
статусу. Найбільш безпечним методом рекламування таких знаків є їх 
просування поруч з родовим поняттям продукції. Наприклад, реклама 
продукції XEROX має містити наступні складові – копіювальні пристрої 
(родове поняття) XEROX (ТМ). Використання такого методу при 
рекламуванні допоможе відокремити у свідомості споживачів родову 
назву продукції (копіювальні пристрої) від знаку для товарів його 
виробника (XEROX). Ще одним методом безпечного рекламування добре 
відомої торговельної марки є її рекламування у незмінному вигляді. Будь-
які відмінювання, перекручування, перетворення або інші форми 
побудови спільнокореневих із торговельною маркою слів можуть 
сформувати у споживача розуміння знаку як родового поняття, котре 
зазвичай придатне для відмінювання та має низку спільнокореневих слів.  

Рекламування добре відомої торговельної марки є не лише ризиком, 
але й можливістю. У випадку спільного рекламування (колаборації) добре 
відомої торговельної марки та звичайної торговельної марки остання 
може значно швидше здобути нову аудиторію та асоціюватися у 
споживача із першою. Зважаючи на таку позитивну особливість 
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рекламування добре відомої торговельної марки, її власник має 
можливість перетворення її на «парасольковий бренд», тобто бренд, 
котрий є виробником продукції, маркованої різними знаками для товарів 
та послуг.  

Рекламування торговельної марки є необхідною передумовою для 
набуття нею статусу добре відомої, адже значно впливає одразу на три 
фактори – відомість, просування, цінність. Специфіка рекламування добре 
відомої торговельної марки має певні ризики та можливості, зокрема 
ризик перетворення у родове поняття та можливість позитивно впливати 
на відомість торгівельних марок, котрі рекламуються спільно з нею.  
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ: SWOT-АНАЛІЗ 

 
Одним із засобів вирішення нагальних соціально-економічних 

проблем, які існують на постконфліктних територіях Донецької та 
Луганської областей, можуть виступити публічні закупівлі. Це передбачає 
необхідність зміни підходу до закупівель лише як до засобу економного 
використання бюджетних коштів, адже вони можуть розглядатися і як 
засіб реалізації додаткових «горизонтальних» цілей, наприклад з охорони 
навколишнього середовища. Першим кроком у запроваджені 
стратегічного підходу до публічних закупівель виступає розробка 
відповідної стратегії розвитку публічних закупівель на місцевому рівні. 
Дана робота передбачає проведення SWOT-аналізу розвитку стратегічних 
закупівель саме Донецької області і є пов’язаною та ґрунтується на 
дослідженні, яке представлено у статті [1], яка містить обґрунтування 
необхідності прийняття стратегії публічних закупівель. 

SWOT-аналіз виступає невід’ємною частиною проєкту стратегії [2]. 
Відповідно до Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів 
заходів з їх реалізації, затвердженої Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
№ 79 від 31.03.2016 р., складовими SWOT-аналізу для стратегічних 
публічних закупівель у Донецькій області є: 1) сильні сторони – наявні 
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внутрішні позитивні фактори у публічних закупівлях регіону, які можуть 
бути використані для формування стратегічних публічних закупівель; 
2) слабкі сторони – наявні внутрішні негативні фактори публічних 
закупівель області, які заважають розвитку стратегічного підходу до них 
та можуть бути визначені як протилежності сильним чи як відсутність 
деяких сильних сторін; 3) можливості – позитивні фактори зовнішнього 
впливу (наявні або найбільш ймовірні), які можна використати для 
розвитку стратегічних публічних закупівель; 4) загрози – негативні 
фактори зовнішнього впливу (наявні або найбільш ймовірні), які 
перешкоджають розвитку стратегічних публічних закупівель.  

 
SWOT-АНАЛІЗ 

cильних, слабких сторін публічних закупівель в Донецькій області, 
можливостей та загроз для стратегічного використання 

публічних закупівель 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Значні обсяги закупівель. У 2020 р. у 
Донецькій області було оголошено 

закупівлі з очікуваною вартістю 
43,13 млрд грн., успішно завершено 
надпорогові конкурентні закупівлі з 

очікуваною вартістю 24,42 млрд грн. [3] 

Відсутній комплексний підхід та 
розуміння потенційної ролі публічних 

закупівель для вирішення проблем 
області. Не встановлено конкретних 

цілей і для самих публічних 
закупівель, і немає візії розвитку 
закупівель в Донецькій області 

Серед успішно завершених 
надпорогових конкурентних 

закупівель найбільша очікувана 
вартість припадала на будівельні 

роботи та поточний ремонт – 
16,56 млрд грн. [3], тобто закупівель, 

у яких є більше можливостей для 
реалізації цілей з працевлаштування та 

запровадження «зелених», у тому 
числі, циркулярних закупівель 

Стратегічні цілі розвитку Донецької 
області (Стратегія розвитку Донецької 

області на період до 2027 року та 
Стратегія економічного розвитку 

Донецької та Луганської областей на 
період до 2030 року) не пов’язані із 
публічними закупівлями, тобто не 

встановлено зв’язку між ними 

Найбільша кількість учасників 
закупівель (1678) і постачальників 
(1014) є місцевими, тобто саме з 

Донецької області [3] 

Недостатній рівень знань та навичок 
замовників для здійснення 

стратегічних публічних закупівель, 
відсутність відповідних рекомендацій 

та практичних інструментів 
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Замовники Донецької області вже 
найбільше в Україні використовують 
нецінові критерії оцінки пропозиції 

[4, с. 12] 

Серед нецінових критеріїв соціальні 
та «зелені» критерії поки що не 

отримали свого розвитку та широкого 
використання [4] 

 
Невикористання такого критерію 
оцінки тендерних пропозицій як 

вартість життєвого циклу 
Можливості Загрози 

Активний розвиток законодавства 
України про публічні закупівлі, що 
надає нові можливості для більш 

стратегічного використання публічних 
закупівель (відповідно до Стратегії 
реформування системи публічних 

закупівель («дорожня карта») 
 

Відсутність стратегічного бачення 
розвитку публічних закупівель на рівні 

самої держави, коли закупівлі не 
розглядаються в якості засобу 

досягнення цілей сталого розвитку та 
інших пріоритетних «горизонтальних» 
цілей. Пріоритизація найнижчої ціни 

як критерію оцінки тендерних 
пропозицій 

Розвиток функціоналу електронної 
системи публічних закупівель Prozorro 

[5], що надає замовникам нові 
практичні інструменти, що спрощують 

здійснення стратегічних закупівель 

Тенденції щодо виведення певних 
видів закупівель з-під дії Закону 

України «Про публічні закупівлі» [6] 
 

Подальша професіоналізація у сфері 
публічних закупівель, що виступає 

одним із основних напрямів реалізації 
Стратегії реформування системи 
публічних закупівель («дорожня 

карта»). Розробка відповідних 
роз’яснень та практичних інструментів 

(наприклад, типових специфікацій, 
розрахунку витрат життєвого циклу 

для певних товарів тощо) 

Невизначеність у підходах до 
використання нецінових критеріїв, чи 

є перелік критеріїв, які можуть 
застосовуватись замовником разом з 

ціною/вартістю життєвого циклу, у ст. 
29 Закону України «Про публічні 

закупівлі» вичерпним чи ні [7] 
 

Відсутність детальної методики 
застосування критерію оцінки 

вартості життєвого циклу товару 
(лише загальна та примірна [8]), без 
підходу спеціалізації (для окремих 

товарів) 
 
Найбільш сильними сторонами у публічних закупівлях Донецької 

області для їх стратегічного використання виступають їхні значні обсяги та 
активна участь у закупівлях саме місцевих постачальників. Дану сторону 
можуть посилити підвищення професіоналізації замовників, розробка 
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відповідних рекомендацій та практичних інструментів для використання 
закупівель з метою вирішення пріоритетних проблем соціально-
економічного розвитку. Наприклад, багато міст у країнах-членах ЄС 
розробляють відповідні допоміжні засоби для замовників з метою 
здійснення, наприклад, сталих або «зелених» публічних закупівель [9]. Це 
сприятиме підтримці такої слабкої сторони закупівель як недостатній 
рівень професійної підготовки замовників, адже на проблемі 
професіоналізації у сфері публічних закупівель на наголошується 
вітчизняними науковцями [10]. У ЄС також відсутність необхідних 
компетенцій визнаються однією з перешкод у реалізації «горизонтальних» 
цілей у закупівлях, наприклад, «зелених» закупівель [11]. У нещодавно 
опублікованому звіті Європейської комісії, який підготовлений на основі 
звітів у сфері публічних закупівель країн-членів ЄС та Європейського 
економічного простору 1 , серед проблем запровадження стратегічних 
закупівель визначено відсутність необхідних знань та навичок у 
замовників. Наприклад, «зелені» закупівлі часто сприймаються як 
перешкода у конкуренції, обмеження доступу малих та середніх суб’єктів 
господарювання до ринку публічних закупівель. Щодо соціально 
відповідальних закупівель – серед перешкод виділяють відсутність 
інструкцій та рекомендацій щодо їх правильного застування [12].  

Проблеми у застосуванні нецінових критеріїв оцінки пропозицій 
учасників, а також відсутність детальної методики та практичних 
інструментів застосування критерію вартості життєвого циклу посилює 
слабку сторону щодо невикористання етапу оцінки тендерних пропозицій 
для реалізації відповідних «горизонтальних» цілей. 
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В СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

 
У зв’язку з нестабільною фінансовою ситуацією та брак бюджетних 

коштів, суспільство вимушено шукати нові шляхи залучення інвестицій. 
Аналіз іноземного досвіду, дозволяє зробити висновок, що державно-
приватне партнерство є ефективним засобом залучення інвестицій у 
економіку, дозволяючи наповнювати, з однаковою ефективністю, як 
місцевий так і загальнодержавний бюджет. 

У США партнерство між державою і приватним сектором направлено 
на рішення вкрай актуального для України питання: будівництво 
автомобільних доріг («Розвиток мережі автомобільних доріг загального 
користування має для держави пріоритетне значення», ч. перша ст. 14 
Закону України «Про автомобільні дороги»). Також, будівництво 
автомобільних доріг є одним з головних напрямків містобудування (ст. 2 
Закону України «Про основи містобудування»). Для стимулювання і 
забезпечення сприятливого клімату для державно приватного партнерства 
в США була організована Національна Рада з ДПП (The National Council 
for Public-Private Partnerships), в який на правах членів входять 
представники як державного, так і приватного сектора [1]. Інституційні 
повноваження в діяльності ДПП Німеччини на федеральному рівні 
розподіляються між федеральним Міністерством фінансів і Партнерством 
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Німеччини (Partnerschaften Deutschland).. Міністерство фінансів також 
відповідає за координацію діяльності державно-приватного партнерства в 
рамках федерального уряду, зокрема через діяльність Berater der 
öffentlichen Hand GmbH – компанію з питань інвестиційного і 
модернізаційного консалтингу для державного сектору економіки [2]. 

Термін ДПП, який використовується в Федеральної конституції з 
2017 р., у Німеччині офіційно не визначений. Він включає в себе форми 
довгострокового співробітництва між урядом і приватними компаніями, 
які найчастіше пов’язані з реалізацією великовартісних інфраструктурних 
проєктів у містобудуванні. Обговорення ДПП у Німеччині часто 
фокусується на проєктах, пов’язаних зі співробітництвом у будівництві, 
обслуговуванні або експлуатації громадських доріг і будівель. Ці угоди 
вимагають значних інвестицій від компаній приватного сектора і 
включають зобов’язання щодо співпраці. Крім того, державні органи 
влади та приватний сектор створили інституалізовані ДПП у формі 
спільних підприємств (в Україні – спільна діяльність). Ці комплексні та 
різноманітні проєкти потрібно брати до уваги для розуміння потенціалу 
державно-приватного співробітництва в Німеччині [3]. 

Державно-приватне партнерство (ДТП), як система під час свого 
становлення та розвитку проходить три етапи, що дозволяють 
збільшувати кількість реалізованих проєктів. 

Перший етап: політичне рішення; формування законодавства та 
портфеля проєктів; затвердження базових концепцій; використання 
досвіду інших галузей національного законодавства. 

Другий етап: реформа законодавства; визначення стратегічних та 
практичних принципів роботи системи ДПП; створення інститутів, що 
займаються питаннями ДПП; доробка моделей ДПП; сприяння розвитку 
ринку; розширення списку проєктів і області, в яких вони реалізуються; 
використання нових джерел фінансування. 

Третій етап: зняття правових бар'єрів; диверсифікація моделей ДПП; 
розподіл ризиків; створення гарантованого переліку проєктів; 
підтримання довгострокового політичного консенсусу; використання 
повного набору джерел фінансування; формування інвестиційного ринку, 
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що включає кошти пенсійних та приватних пайових фондів; практичне 
використання досвіду ДПП кваліфікованими фахівцями державних 
органів та органів місцевого самоврядування. 

Усі ці етапи ми можемо прослідкувати на прикладі становлення 
інституту державно-приватного партнерства в Україні. Першим кроком у 
становленні стало рішення українського уряду про необхідність розробки 
нових механізмів залучення інвестицій у вітчизняну економіку. Надалі у 
зв’язку з цим було розроблено законопроєкт «Про державно-приватне 
партнерство», який було прийнято Верховною Радою України 
01.07.2010 р. Зокрема зазначеного закону вміщують у собі інформацію 
щодо основних форм здійснення і об’єктів цього партнерства. 

Нормативно-правове забезпечення містобудівної діяльності 
характеризується комплексністю охоплення всіх вимог до якості та 
безпеки продукції. Нагляд у сфері містобудівної діяльності ґрунтується на 
системі нормативних документів, що формують єдине нормативне поле, 
яке включає: (а) сукупність вимог до проведення організації будівельного 
проєктування; (б) загальнотехнічні норми будівельного проєктування; 
(в) норми проєктування в сфері містобудування; (г) норми проєктування 
будівель і споруд різного призначення;  

До ознак державно-приватного партнерства у сфері містобудування 
(як цілеспрямованої діяльності, яка включає прогнозування розвитку 
населених пунктів і територій, планування, забудову та інше 
використання територій, проєктування, будівництво об’єктів місто-
будування тощо) належать: (1) створення та/або будівництво (нове 
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне 
переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства та/або 
управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким 
об’єктом; (2) довготривалість відносин (від 5 до 50 років); (3) передача 
приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-
приватного партнерства; (4) внесення приватним партнером інвестицій в 
об’єкт державно-приватного партнерства. 

Усі інвестиційні проєкти у сфері містобудування, що відповідають 
ознакам державно-приватного партнерства, мають бути реалізовані лише 
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із застосуванням вимог відповідного законодавства, а саме: 
Господарського кодексу України; Цивільного кодексу України; Законів 
України «Про державно-приватне партнерство», «Про концесію», 
«Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», 
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудівної 
діяльності». 

Отже, інституційно-правовий механізм державно-приватного 
партнерства у сфері містобудування – це прийом юридичної техніки, 
виклад інститутів як єдності системи правових форм державно-
приватного партнерства і сукупності правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється результативне врегулювання відносин у сфері містобудівної 
діяльності, яке спрямоване на забезпечення сталого розвитку територій з 
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 
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Новели законодавства в сфері регулювання процедури доказування у 

господарському процесі мають відчутну тенденцію імплементації 
зарубіжного досвіду у вітчизняне законодавство. 

Відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності 
в Україні» від 20.09.2019 стаття 79 ГПК України викладена у новій 
редакції. Відповідно ч. 1 ст. 79 Кодексу у поточній редакції наявність 
обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або 
заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження 
такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її 
спростування. Відповідна норма ГПК України у попередній редакції 
встановлювала вимоги щодо достатності доказів. 

Стаття 79 ГПК України втілює правове регулювання одного із 
важливих інститутів доказового права – стандарт доказування. Поняття 
стандарту доказування було запропоновано, зокрема, В. В. Комаровим, 
який пише: «Стандарт доказування характеризує можливість закінчення 
розгляду цивільних справ при наявності певних передумов (системи 
передумов) для ухвалення рішення на користь тієї чи іншої сторони. 
Категоріально стандарт доказування – це сукупність критеріїв, на підставі 
яких суд ухвалює рішення по справі» [6, с. 492]. 

Згідно із традиційною точкою зору, оцінка доказів у господарському 
процесі включає оцінку належності, допустимості, достовірності кожного 
доказу окремо, достатності та взаємного зв’язку доказів у їх сукупності. 
Важливим етапом доказування традиційно вважалася оцінка достаності 
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доказів. Наприклад, О. П. Подцерковний зазначає: «Достатність доказів – 
поняття, що належить до заключного етапу судового доказування. … За 
недостатністю доказів висновок щодо обставин господарської справи стає 
вірогідним, проте рішення суду не може ґрунтуватися на ймовірних 
висновках [3, с. 141]. З точки зору О. П. Світличного, достатність доказів 
визначається предметом доказування та внутрішнім переконанням суду, 
який приймає рішення у справі [7, с. 94]. 

Схожої точки зору дотримуються представники доктрини цивільного 
процесу. С. В. Васильєв вказує: «Достатність доказів в їх сукупності 
означає, що воно або вони дозволяють зробити достовірний висновок про 
існування факту, в підтвердженні якого вони зібрані [2, с. 343]. Автори 
сучасного Курсу цивільного процесу дотримуються точки зору, згідно 
якої після встановлення достовірності доказів суд визначає їх достатність, 
тобто вирішує питання про те, чи є можливість на підставі зібраних по 
конкретній справі доказів зробити певний висновок про наявність фактів, 
які належать до предмета доказування, про права і обов’язки сторін 
[6, с. 494].  

Положення ст. 79 ГПК України у новій редакції знайшли своє 
відображення у судовій практиці Верховного Суду. Важливою у цьому 
розумінні є, зокрема, постанова Касаційного господарського суду від 
25 червня 2020 року у справі № 924/233/18. Касаційний господарський 
суд не обмежуючись своїм тлумаченням норми законодавства надав 
теоретичне обґрунтування відповідної позиції, яка не залишає сумніву, 
зокрема, у питанні джерел рецепції норми та принципової зміни позиції 
законодавця у відповідному питанні.  

Пункти 66–67 постанови містять положення, які варто процитувати: 
«Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування – 
спеціальні правила, яким суд має керуватися при вирішення справи. Ці 
правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги 
щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй 
позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та 
обґрунтованою. На сьогодні у праві існують такі основні стандарти 
доказування: «баланс імовірностей» (balance of probabilities) або «перевага 
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доказів» (preponderance of the evidence); «наявність чітких та 
переконливих доказів» (clear and convincing evidence); «поза розумним 
сумнівом» (beyond reasonable doubt)». 

Далі в тексті постанови роз’яснено: «Стандарт доказування 
«вірогідності доказів», на відміну від «достатності доказів», підкреслює 
необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. 
Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не 
надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати їх 
саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони 
судового процесу. Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею 
покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду 
на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які 
розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були». 

Стосовно оцінки доказів за стандартом достатності доказів у 
процесуальній доктрині існує точка зору про те, що відповідна оцінка не є 
випадком застосування судового розсуду. Наприклад, К. І. Коміссаров 
звернув увагу на те, що із його точки зору оцінка доказів не відноситься 
до сфери судового розсуду. Вчений зазначив: «Суд при всій свободі своїх 
переконань зобов’язаний в дійсності достовірне визнати достовірним, 
сумнівне – сумнівним, помилкове – помилковим» [5, с. 50]. 

На сьогодні, є певні підстави вважати, що відмова від стандарту 
достатності доказів у господарському процесі та її заміна його на стандарт 
вірогідності доказів є розширенням дискреційних повноважень 
господарського суду.  

Дослідження нового стандарту доказування у господарському процесі 
та ролі судового розсуду доречно здійснювати допомогою, зокрема, 
компаративного методу. Це є тим більше обґрунтованим зважаючи на 
прямо висловлену Верховним Судом позицію щодо пов’язаності нового 
стандарту доказування за ГПК України із відповідними положеннями 
англо-саксонського доказового права. 

А. Барак зазначав: «Перша область суддівського розсуду відноситься 
до рішення про факти. Це розсуд дійсно саме важливе в судовому процесі, 
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оскільки більшість спорів, винесених на суд, стосується тільки фактів 
[1, с. 20]. 

Як зазначено у цитованій вище постанові Касаційного господарського 
суду, на суд покладено обов`язок оцінювати докази, обставини справи з 
огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які 
розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.  

Цей стандарт доказування, баланс ймовірностей, має істотний простір 
для дискреції господарського суду. Вирази «баланс імовірності», «більш 
вірогідні» та ін. синоніми виражають оціночне, за своєю сутністю, 
поняття. Наприклад, Т. В. Кашаніна зазначає, що оціночне поняття в 
праві – це виражене в нормах права положення/припис законодавця, в 
якому закріплюються найбільш загальні ознаки, властивості, якості, 
зв'язки і відносини різноманітних предметів, явищ, дій, процесів, які 
детально не роз’яснюються законодавцем з тим, щоб воно 
конкретизувалося шляхом оцінки в процесі застосування права і 
дозволяло здійснювати в межах зафіксованої в ньому спільності 
індивідуальну регламентацію суспільних відносин [4, с. 63]. 

Процесуальне право не містить та не може містити точних критеріїв 
для оцінки балансу вірогідності настання чи ненастання певної події. Така 
оцінка може бути втілена у життя шляхом формування судом в рамках 
конкретної справи остаточного, конкретизованого, детального стандарту 
із урахуванням всіх особливостей справи, за допомогою якого 
здійснюється остаточна оцінка балансу ймовірностей.  

Ще один аспект нового стандарту, тісно пов’язаний із судовою 
дискрецією, вдало підкреслено зарубіжними спеціалістами. Мова йде про 
існування в рамках одного стандарту залежності потрібного ступеню 
переконливості доказів від предмету доказування та важливості справи. 

Автори відомого англійського курсу доказового права цитують лорда 
Деннінга (Denning LJ): «Це правда, що згідно із нашим правом для 
кримінальних звинувачень вимагається більш високий стандарт 
доказування, ніж у цивільних справах. Але це питання підпорядковується 
певному уточненню, яке полягає в тому, що нема абсолютного стандарту 
у кожній справі. У кримінальних справах обвинувачення повинно бути 
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доведено «поза розумним сумнівом». Але можуть бути різні ступені 
доказування в рамках стандарту. Також в рамках цивільних справ справа 
може бути доведеною перевагою доказів, але можуть бути різні ступені 
ймовірності в рамках стандарту. Ступень залежить від предмету спору. 
Цивільний суд, досліджуючи цивільне правопорушення, буде вимагати 
більш високу ступень ймовірності, ніж у випадку, коли б він вирішував, 
чи доведена недбалість…» [8, с. 142]. 

Співставлення потрібного рівня переконливості доказів із категорією 
справи вочевидь пов’язане із дискрецією. 

Отже, є підстави вважати, що імплементація у господарське 
процесуальне право стандарту доказування «вірогідність доказів» 
створило нову для вітчизняного ГПК правову підставу дискреційних 
повноважень господарського суду. 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ  
ТА МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ 

 
До основних теоретичних проблем державних та місцевих гарантій в 

Україні традиційно відноситься питання щодо їх місця у національній 
правовій системі. Правове регулювання відносин щодо надання 
державних і місцевих гарантій здійснюється нормами як публічного 
(фінансового) права, так і приватного (цивільного або господарського) 
права. Незважаючи на те, що дискусії стосовно місця державних та 
місцевих гарантій у національній правовій системі тривають, за 
справедливим застереженням науковців, у сфері регулювання державних 
та місцевих гарантій спостерігається пріоритет фінансово-правового 
регулювання над приватно-правовим, що зумовлено публічно-правовою 
природою суспільних відносин, що аналізуються. При цьому норми 
фінансового права є спеціальними щодо цивільно-правових норм, які 
встановлюють лише загальні засади (правила) гарантійних зобов’язань, 
зобов’язань, що випливають із кредиту (позики), а також способів 
забезпечення виконання зобов’язань [1, с. 28–29]. 

Бюджетне законодавство України не містить визначення державних та 
місцевих гарантій. У п. 151 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України 
(надалі – БК України) закріплено визначення поняття «гарантійне 
зобов’язання», яке становить собою зобов’язання гаранта повністю або 
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частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта господарювання – 
резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб’єктом 
його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи 
місцеву гарантію. 

На думку деяких науковців, наразі є необхідним закріплення в 
чинному бюджетному законодавстві України визначення державних та 
місцевих гарантій. Так, вчені Нефьодов С. В. та Рядінська В. О. 
пропонують використання категорії «публічні гарантії» [2, с. 182], 
оскільки зазначене поняття об’єднує у своєму складі державні та місцеві 
гарантії й суб’єктами надання таких гарантій є органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування. На думку Дмитрик О. О. та Токарєвої 
К. О., такий підхід сприятиме усуненню плутанини у застосуванні 
юридичних термінів [3, с. 58]. Загалом погоджуючись з пропозицією 
закріплення на нормативно-правовому рівні поняття державних та 
місцевих гарантій шляхом об’єднання їх одним терміном «публічні 
гарантії» для використання у тих випадках, коли маються на увазі як 
державні, так і місцеві гарантії, зауважимо, що введення такого терміну 
має бути узгоджено з положеннями Господарського кодексу України, у 
якому вже використовується схожий термін «загальногосподарські 
(публічні) гарантії виконання зобов’язань». 

Загалом державні гарантії не можна назвати доволі розповсюдженою 
формою підтримки суб’єктів господарювання, на відміну від, наприклад, 
податкових пільг або розстрочень податкових платежів. 

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Міністерства 
фінансів України, у 2017 році було надано 6 державних гарантій на суму 
8 млрд грн, у 2018 році – 9 державних гарантій на суму 8,9 млрд грн, 
у 2019 році – 2 державні гарантії на суму 4,9 млрд грн. Найбільша 
кількість державних гарантій була надана у 2020 році, зокрема було 
надано 21 державну гарантію на суму 48,5 млрд грн. Станом на 21 липня 
2021 року у поточному 2021 році було надано 3 державні гарантії на суму 
29 млрд грн, з яких 19 млрд грн складає гарантія за облігаціями 
Укравтодору [4]. 
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У науковій літературі виокремлюють цілу низку причин загальної 
тенденції відносно рідкого застосування гарантій. Законодавець чітко 
визначає умови, за якими надається державна або місцева гарантія. 
Зокрема, до них віднесено: платність, строковість, а також забезпечення 
виконання зобов’язань у спосіб, передбачений законом. Отже, державні 
(місцеві) гарантії (а) надаються на певний строк; (б) є оплатними та (в) їх 
виконання має бути належним чином забезпечене. 

Відповідно до ч. 5 ст. 17 БК України суб’єкти господарювання, щодо 
яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених 
державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською 
територіальною громадою), або державних (місцевих) гарантій, крім 
державних гарантій на портфельній основі, зобов’язані надати майнове 
або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплатити до Державного 
бюджету України (відповідного місцевого бюджету) плату за їх 
отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України 
(Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною чи міською 
радою), якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет 
України (рішенням про місцевий бюджет). З наведеного вбачається, що 
плата за надання таких гарантій встановлюється певними суб’єктами й 
платність є обов’язковою умовою для надання державної підтримки у 
зазначеній формі [3, с. 56]. 

Разом із тим варто звернути увагу на те, що, наприклад, у Законі 
України «Про державний бюджет України на 2019 рік» було закріплено, 
що приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» за рішенням 
Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надавати 
майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними 
гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання. 
Аналогічну норму можна побачити і в Законі України «Про державний 
бюджет України на 2021 рік», у якому передбачається надання певних 
преференцій суб’єктам господарювання, щодо яких приймається рішення 
про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із 
підвищенням обороноздатності і безпеки держави та фінансування 
інвестиційних проектів з метою створення (розбудови) маневрових 
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(регулюючих) енергетичних потужностей, які за рішенням Кабінету 
Міністрів України можуть так само звільнятися від зобов’язання надавати 
майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до 
державного бюджету плату за їх отримання. На думку Дмитрик О. О. та 
Токарєвої К. О., такий підхід є необґрунтованим, оскільки залишається 
невизначеним, чому саме таким суб’єктам Кабінет Міністрів України 
може певним чином спрощувати умови отримання державних гарантій. 
Наразі вказане питання залишається неврегульованим [3, с. 56]. На 
підставі цього вчені пропонують чітко закріпити критерії, які 
дозволятимуть владним суб’єктам надавати відповідні преференції 
суб’єктам господарювання на отримання таких гарантій (наприклад, 
пріоритетність відповідної галузі для держави на певний період) [3, с. 58]. 

Що стосується проблемних аспектів, повʼязаних із наданням місцевих 
гарантій, то правознавець Буряк І. В. наголошує на тому, що наразі деякі з 
умов надання місцевих гарантій є суто формальними. Так, вчена акцентує 
увагу на формальному встановленні платності як обов’язкової умови для 
надання таких гарантій. Такий висновок Буряк І. В. робить виходячи з 
того, що в більшості рішень місцевих рад встановлено плату в одну 
гривню за надання місцевої гарантії, зокрема, саме такий розмір було 
встановлено, наприклад, у рішенні Одеської міської ради «Про надання 
згоди комунальному підприємству «Одесаміськелектротранс» Одеської 
міської ради на укладання кредитного договору з Європейським банком 
реконструкції та розвитку під гарантію Одеської міської ради» від 
10.09.2015 р. № 6916-VI [1, с. 79–80]. Водночас не лише у наведених 
рішеннях місцевих рад платність за надання місцевих гарантій є умовною. 
Наприклад, рішення Запорізької міської ради «Про надання місцевої 
гарантії» від 26.09.2018 р. № 2, рішення Харківської міської ради «Про 
надання згоди комунальному підприємству «Тролейбусне депо № 2» на 
укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та 
розвитку на придбання тролейбусів під гарантію Харківської міської 
ради» від 22.08.2018 р. № 1216/18 та багато інших [3, с. 58]. Що 
стосується даної проблематики, то вчені Дмитрик О.О. та Токарєва К.О. 
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пропонують забезпечити реалізацію всіх умов надання гарантій як 
істотних й усунути, так би мовити формальне їх виконання [3, с. 58]. 

Отже, основною теоретичною проблемою державних та місцевих 
гарантій в Україні традиційно вважається питання щодо їх місця у 
національній правовій системі. При цьому цілком справедливо буде 
зазначити, що у сфері регулювання державних та місцевих гарантій 
спостерігається пріоритет фінансово-правового регулювання над 
приватно-правовим. 

Іншими проблемними аспектами, які мають істотне практичне 
значення, та потребують подальшого вирішення на нормативно-
правовому рівні є такі: 1) відсутність нормативно-правового визначення 
державних та місцевих гарантій та єдиного терміну для позначення 
відповідних категорій, що спричиняє труднощі при застосуванні 
відповідних термінів; 2) відсутність чітко закріплених критеріїв, які 
дозволятимуть владним суб’єктам надавати відповідні преференції 
суб’єктам господарювання на отримання таких гарантій, що призводить 
до нерівного ставлення до різних сфер суспільних відносин; та 3) суто 
формальне значення низки критеріїв надання гарантій. 
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ОЗНАКИ ТА ПРИЧИНИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Банк є комерційною установою, діяльність якого направлена на 

отримання прибутку. Проте в умовах фінансової та політичної 
нестабільності банківський бізнес потребує не лише значних майнових 
активів, але й організаторських здібностей засновників, для того, щоб не 
опинитися на межі фінансової скрути, бо далеко не кожен банк має 
достатньо досвіду роботи у сфері фінансів, матеріальних активів, обсягу 
клієнтської бази та інших показників, які забезпечують прибутковість 
фінансових компаній, у тому числі й банків. Більше того, інколи 
банківські установи засновуються для відмивання грошей, отриманих 
незаконним шляхом. Тому з’ясування ознак та причин виникнення 
банківських криз дозволяє на ранніх стадіях їх попередити, тим самим 
попередити банкрутство банку та захистити права споживачів банківських 
послуг. 

Питання причин та наслідків банківських криз традиційно 
досліджуються фахівцями у галузі фінансового та банківського права. 
Зокрема, їх вивчення стало предметом наукових досліджень 
Л.К. Воронової, Ю.В. Ващенко, О.А. Костюченка, А.Т. Ковальчук, 
Т.А. Латковської, О.П. Орлюк, Л.А. Савченко та інших.  

Вивчення та усунення причин, які можуть провокувати фінансову 
неспроможність банку є важливим напрямком роботи як відповідальних 
працівників конкретних банківських установ, так і науковців. Так, з 
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду попередження 
банкрутства банків та вжиття заходів для їх санації, на наш погляд, можна 
виокремити наступні ознаки банківської кризи: 
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порушення банками обов’язкових економічних нормативів та 
недодержання вимог щодо резервування (нормативів капіталу, нормативів 
ліквідності, нормативів кредитного ризику та нормативів інвестування), що 
має наслідком нестачу вільних коштів та фінансову нестабільність банку;  

різкі коливання залишків коштів на кореспондентських рахунках, 
особливо якщо мінімальні залишки наближаються до нуля, що свідчить про 
недовіру інших банків-клієнтів та користувачів банківських послуг; в умовах 
активного використання банківських карт, у тому числі для взаємних 
розрахунків клієнтів одного банку в іншому різке зменшення коштів на 
кореспондентських рахунках є сигналом початку банківської кризи;  

наявність неоплачених документів клієнтів є негативною рекламою 
установи та тягне за собою збільшення недовіри клієнтів до банку, відтік 
наявних та потенційних клієнтів;  

грубі порушення правил бухгалтерського обліку та звітності через 
некомпетентність чи халатність працівників, або бути навмисним (щоб 
показати керівництву банку кращі показники роботи, ніж є насправді), але 
в усіх випадках – це прояв шахрайства, внаслідок якого кінцеві 
користувачі банківських послуг не можуть задовольнити свої 
інформаційні потреби. Залежно від типу користувачів (інвестори, 
співробітники компанії, кредитори, постачальники, покупці, державні 
органи) відповідні потреби різні (цікавість, дослідження надійності банку, 
податкові очікування, оцінка доцільності здійснення вкладів тощо);  

здійснення ризикованої кредитної та процентної політики, яка може як 
привернути нових користувачів банківських послуг, так і відвадити 
клієнтів з мотивів ненадійсності банку;  

збиткова діяльність внаслідок погіршення якості активів, недостатньої 
якості зобов’язань (до цього часу в Україні не створено реєстру 
недобросовісних позичальників), нестабільності депозитної бази банку, 
демпінгової політики, непрофесійності працівників банку. На збитковість 
може впливати також і макроекономічна ситуація в країні та загальні 
тенденції в банківській системі [1];  

часті зміни складу керівництва, які ведуть до безвідповідальної 
політики банку в цілому, неможливості забезпечення ефективного 
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управління та відсутності перспективних планів роботи установи; 
здійснення невиправдано ризикованої діяльності, внаслідок якої банк 
втрачає значні суми [2, с. 8];  

незабезпечені витрати [3, с. 41], покриття яких здійснюється з активів, 
розрахованих на проведення інших банківських операцій;  

збільшення обсягу обов’язкових резервів, а отже, і частки активів, що 
не приносять доходів [4, с. 247];  

масове вилучення клієнтами вкладів незалежно від причин, що його 
спонукали;  

нестальна політика щодо валютних резервів, вартість яких може 
коливатися не лише внаслідок внутрішньодержавної, але й міжнародної 
політики. Вітчизняні банки надавали й надають кредити в іноземній 
валюті – грошовій одиниці, на формування вартості якої Україна жодним 
чином не впливає та не забезпечує її стабільності. Як наслідок – мільйони 
неповернутих кредитів, значні збитки, що штовхають банки до межі 
неплатоспроможності [5, с. 27];  

загальне знецінення грошової маси, в тому числі й валюти, зростання 
рівня інфляції, що має наслідком зменшення кількісних показників 
заощаджень і пасивних операцій та зростання активів винятково у 
номінальному вираженні; 

діяльність злочинних груп у сфері банківських послуг, які не лише 
посягають на банківську безпеку, але й в цілому підривають довіру до 
банків; 

рейдерські атаки, які цілеспрямовано направлені на знецінення активів 
банку, та в подальшому призводять до їх можливого продажу або 
ліквідації банку [6, с. 36]; 

негативна інформація міністерств і відомств, громадян, засобів масової 
інформації; скарги клієнтів на роботу банку. 

Поданий вище перелік не є вичерпним. Його можна доповнити й 
іншими проявами, які негативно позначаються на фінансовій стабільності 
банків і навіть привести до банкрутства: зловживання інсайдерів, 
несприятливі економічні умови; непопулярна зовнішньоекономічна 
політика, введення військового або надзвичайного стану тощо. 
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Кожен з вище названих симптомів сам по собі ще не породжує 
банківської кризи, але є тією рушійною силою, яка може в сукупності з 
іншими спровокувати таку кризу чи навіть банкрутство банку. Відтак 
дослідження таких симптомів, їх відслідковування, вживання заходів 
щодо їх попередження тощо є запорукою фінансової надійності 
банківської установи та захисту прав тих осіб, які виступають 
користувачами банківських послуг.  

Проте варто відзначити, що виникнення не всіх вище названих 
симптомів залежить власне від власників комерційного банку. Оскільки 
держава є зацікавленою в ефективній діяльності банків, доречно 
підтримати позицію тих дослідників, які обґрунтовують необхідність 
створення реєстру недобросовісних позичальників, що дозволило б 
зменшити банківські ризики в частині кредитування. Доречно також 
провадити виважену політику щодо покращення платоспроможності 
клієнтів банку, захисту їх вкладів тощо. 

 
Список використаних джерел: 

1. Синишин Р. Про що говорить клієнтам збитковість банку. 
https://bankchart.com.ua/depoziti/statti/pro_scho_govorit_klientam_zbitkovist_
banku. (дата звернення 23.09.2021) 

2. Криклій О.А., Маслак Н.Т. Управління кредитним ризиком банку: 
монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 86 с. 

3. Меньшова А.Ю. Причини виникнення та шляхи запобігання 
банкрутства комерційного банку: монографія. Х.: ХДТУ–БА, 2008. 146 с. 

4. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: 
навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. С. 247. 

5. Шестак Л.В., Колодій І.М. Причини банкрутства банківських 
установ в Україні та за кордоном. Историко-правовые и социально-
экономические аспекты развития общества: международная научно-
практическая конференция, 25 марта 2015 г., г. Чернигов. С. 25–29. 

6. Кашка І.С. Банкрутство та фінансове оздоровлення банків. 
Ефективна економіка. 2012. № 7. С. 36–42. 
  



54 

СЕКЦІЯ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,  
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ; 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА 
 
 
 

Бахуринська О. О.,  
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 
ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «СПЕЦІАЛЬНОЇ» ОСУДНОСТІ  

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ОЗНАК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 
Традиційно визначення змісту загальних ознак спеціального суб’єкта 

кримінального правопорушення здійснюється за усталеними підходами, 
однак, специфіка окремих видів кримінально протиправних діянь, 
зокрема, й у сфері безпеки виробництва, породжує дискусії щодо 
особливостей не тільки спеціальних, а й загальних ознак суб’єкта. 

Згідно зі статтями розділу Х Особливої частини КК України суб’єкти 
кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва визначаються 
як спеціальні. Серед проблем, пов’язаних з тлумаченням загальних ознак 
зазначених спеціальних суб’єктів цих кримінальних правопорушень, 
дискусійною є проблема так званої «спеціальної» чи «професійної» 
осудності. 

Концепція «спеціальної осудності» започатковувалася для вирішення 
питання про межі кримінальної відповідальності осіб, діяльність яких 
пов’язана із необхідністю витримувати в техногенному середовищі значні 
психоемоційні навантаження, приймати в цих умовах відповідальні 
рішення. Сутність концепції випливає з широкого розуміння підстав 
здатності особи усвідомлювати характер своїх дій та керувати ними, коли 
така здатність пов’язується не лише з медичними, але й іншими, зокрема 
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й з соціальними, обставинами – віком, рівнем психофізичного розвитку, 
освіти, станом зовнішнього середовища тощо. Таким чином, 
розглядаються інші, відмінні від «традиційних», фактори як причини 
виникнення стану «спеціальної» неосудності певних категорій суб’єктів. 

У своїх дослідженнях один із засновників аналізованої концепції 
М.С. Грінберг виділення «спеціальної осудності» із поняття загальної 
осудності вважає вельми важливим, оскільки йдеться про: підтримання 
режиму безпеки у сфері застосування техніки та усунення з цієх сфери 
осіб, чиї психофізичні чи інші можливості не відповідають її параметрам; 
способи правильного та надійного встановлення цих можливостей; 
виключення на базі «спеціальної» осудності об’єктивного інкримінування 
у справах про «технічні злочини»; відповідальність осіб, покликаних 
контролювати допуск до управління технікою придатного персоналу, за 
нездійснення чи неналежне здійснення цого контролю [1, с. 124]. 

Очевидно, що перебування людини при виконанні професійних 
функцій у складних виробничих умовах, при загрозі суспільно 
небезпечних наслідків, може ставити жорсткіші вимоги до її 
психофізичних властивостей. І тому аргументи М.С. Грінберга видаються 
переконливими: можливо дійсно, в техногенних умовах окремі 
поведінські реакції людини не вкладаються в традиційне поняття 
осудності і це потребує розширення меж вивчення ознак суб’єкта 
кримінального правопорушеня за рахунок включення до них категорії 
«спеціальної» осудності. 

Критики концепції «спеціальної» осудності наголошують, що 
проблема має бути вирішена з позицій загальних положень інститутів 
осудності та вини і для формулювання «особливих» критеріїв осудності 
(неосудності) під осіб, що працюють операторами технічних систем, 
немає достатніх теоретичних і практичних підстав. Професійна 
непридатність чи непідготовленість особи до роботи оператора як 
можливі негативні якості або тимчасові психічні стани (розгубленість, 
нервово-психічні перевантаження), котрі зумовили прийняття ним 
помилкового рішення, далеко не рівнозначні змісту соціально-юридичної 
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сутності правових категорій «осудність» і «неосудність», їхньому 
функціональному призначенню в кримінальному праві [2, с. 108]. 

Таким чином, враховуючи зміст формули неосудності, не варто 
надавати однакового юридичного значення причинам психічної 
нестабільності, не пов’язаним із хворобливим станом психіки. Особа 
втрачає здатність усвідомлювати значення свого діяння та (або) керувати 
ним не через екстремальні обставини чи власні психофізіологічні 
особливості як такі, а внаслідок того, що нервово-психічні 
перевантаження у складних виробничих умовах у поєднанні з такими її 
психофізіологічними особливостями можуть викликати стан тимчасового 
розладу психічної діяльності, який згідно ст. 19 КК України охоплюється 
критеріями неосудності в її традиційному значенні. У разі ж, коли 
зазначені перевантаження не викликали стану неосудності, питання про 
кримінальну відповідальність повинно вирішуватися в межах 
суб’єктивної сторони кримінального правопорушення на підставі 
наявності чи відсутності суб’єктивного критерію кримінально 
протиправної недбалості – чи могла особа передбачити настання 
суспільно небезпечних наслідків свого діяння. 

Якщо особа, яка безпосередньо здійснює певного виду роботи, чи така, 
що повинна забезпечити безпеку праці при їх виконанні, перебуває у 
певних виробничих умовах, які не дозволяють їй належно оцінити 
ситуацію, коли вона не може передбачити настання таких наслідків навіть 
при концентрації всіх своїх психофізіологічних можливостей, має місце 
казус, відповідальність виключається через відсутність вини, а не ознак 
суб’єкта кримінального правопорушення. Тому замінювати суб’єктивний 
критерій необережності «спеціальною» осудністю, а казус – 
«спеціальною» неосудністю ні теоретично, ні практично необгрунтовано. 

Визнання здатності особи до подолання нервово-психічних 
перевантажень в екстремальних техногенних ситуаціях як її осудності 
очевидно обумовлює висновок про те, що така здатність презюмується 
самим фактом здійснення особою тієї чи іншої діяльності, для якої 
встановлені відповідні стандарти безпеки. Визнання «спеціально» 
неосудною особи, нездатної адекватно оцінити ситуацію та прийняти 
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правильне рішення в складних виробничих умовах і непритягнення її на 
цій підставі до кримінальної відповідальності за спричинену шкоду без 
урахування можливості передбачення настання суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння порушує принцип суб’єктивного інкримінування. 

У цьому аспекті неприпустимою є підміна правових понять осудності 
та неосудності професійною придатністю чи непридатністю спеціальних 
суб’єктів кримінальних правопорушень. Тому особи, які не відповідають 
психофізіологічним вимогам, які ставляться до таких спеціальних 
суб’єктів, не повинні допускатися до виконання професійних функцій у 
виробничій сфері, насамперед, до здійснення діяльності у виробничих 
умовах підвищеної небезпеки. Тут беззаперечно важливою є роль 
професійного добору та встановлення психофізіологічних характеристик 
працівників. Ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону праці» [3] 
передбачає, що працівнику не може пропонуватися робота, яка за 
медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До 
виконання робіт підвищеної небезпеки й тих, що потребують 
професійного добору, допускаються особи за наявності висновку 
психофізіологічної експертизи. 

Згідно з п. 4.65 ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та 
визначення основних понять» професійний добір за психофізіологічними 
показниками має на меті зниження рівня аварійності й травматизму на 
виробництві і здійснюється, серед іншого, за допомогою медичних 
оглядів працівників, складовою яких є психофізіологічна експертиза – 
комплекс заходiв, спрямованих на проведення професiйного добору та 
подальшого супроводження працiвника за його професiйно важливими 
психофiзiологiчними якостями. Запровадження психофізіологічної 
експертизи обумовлюється необхідністю забезпечення безпеки праці, 
професійної надійності працівників, збереження їх здоров’я і життя [4]. 

Отже, концептуальна ідея «спеціальної» осудності визнається 
неприйнятною, оскільки пропонує, по-суті, непритягнення особи до 
кримінальної відповідальності за спричинення суспільно небезпечних 
наслідків на підставі презумпції її «спеціальної» неосудності, без 
урахування суб’єктивного критерію кримінально протиправної 
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недбалості. Однак, вона спонукає до загострення уваги на питаннях 
професійного добору працівників та посиленні відповідальності (у тому 
числі й кримінальної) службових осіб, зобов’язаних його здійснювати та 
забезпечувати дотримання вимог безпеки праці та безпеки виробництва. 
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Вчинення правопорушень неповнолітніми особами сягає значної 

кількості, яка, нажаль, лише зростає. Це зумовлено тим, що такі особи не 
повною мірою усвідомлюють значення своїх дій і відповідальність, яка за 
ці дії передбачена. Їх психічний, фізичний та розумовий розвиток 
обумовлює нестійкість характеру таких осіб, а також схилення їх до 
поведінки старших, яка дуже часто теж є не правомірною. Тому, зазвичай, 
негаразди в оточенні стимулюють злочинні прояви в неповнолітніх, а 
байдужість ставлення до них лише ускладнюють цю ситуацію [1, c. 276].  

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх має ряд особливостей, 
які притаманні лише цьому виду проваджень, тому слідчий, слідчий суддя, 
прокурор, суд повинні вчиняти всі дії так, щоб якнайменше порушити або 
змінити життя неповнолітнього, беручи до уваги його психологічний стан 
та, насамперед, вік. До того ж, учасники судового процесу при цьому 
мають роз'яснювати суть всіх процесуальних дій і прийнятих рішень, 
вислуховуючи думку самого обвинуваченого для уникнення негативного 
впливу і досягнення якнайкращого результату для неповнолітнього. При 
такому розгляді справи винна особа може зрозуміти всю протиправність 
своїх дій і понести не кримінальне покарання, а виховне.  

Таким чином, неповнолітня особа, яка порушила кримінальне 
законодавство має право на виправлення та допомогу, яка б змінила його 
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ставлення до вчиненого правопорушення [2, с. 179]. Слід зазначити, що 
Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) 
захищає права неповнолітніх осіб ґрунтуючись на обставинах, які під час 
кримінального провадження підлягають встановленню. До них можна 
віднести: всебічні і повні відомості про особу, а саме вік, стан здоров’я, 
змогу повною мірою усвідомлювати значення вчинених дій, ставлення 
винного до вчинення ним правопорушення; умови життя та виховання, 
наявність дорослих підбурювачів чи інших співучасників. Такі обставини 
мають важливе значення для розгляду справи, оскільки дають зрозуміти 
підстави вчинення злочину неповнолітнім [3, с. 109]. 

Особливістю є і те, що «кримінальне провадження щодо 
неповнолітньої особи, в тому числі, якщо кримінальне провадження 
здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, 
здійснюється слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені 
керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових 
розслідувань щодо неповнолітніх», що передбачено в ч. 2 ст. 484 КПК 
України [4]. 

Є й специфіка і щодо допиту малолітньої та неповнолітньої особи. Він 
здійснюється згідно загальних правил, проте не може тривати понад дві 
години на день і повинен проводитися лише в присутності захисника, з 
метою усунення прямого контакту неповнолітніх з іншими учасниками 
кримінального процесу, які можуть негативним чином на них вплинути. 
Якщо неповнолітній не досяг шістнадцяти років або його визнано 
розумово відсталим, то під час допиту забезпечується участь психолога, 
педагога, законного представника, а за потреби і лікаря. Їх участь 
допускається за рішенням слідчого, прокурора, дізнавача, слідчого судді, 
суду або ж за клопотанням захисника [5, c. 180]. 

При цьому, слід звернути увагу на те, що достатньо не невизначеним 
на сьогоднішній день залишається процесуальне становище педагога або 
психолога під час допиту неповнолітнього підозрюваного 
(обвинуваченого). Виникає питання, хто взагалі може бути запрошений як 
педагог або ж психолог? На жаль, законодавець поки не вирішив цієї 
проблеми, а тому, гіпотетично слідчий вправі запросити будь-якого 
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психолога чи педагога. Убачається, що користі від участі незнайомої 
людини для неповнолітнього підозрюваного при допиті не буде ніякої. 
Тому слід погодитися з тим, що в чинному кримінальному 
процесуальному законодавстві доречно було б прописати можливість 
участі під час допиту педагога чи психолога, який безпосередньо 
знайомий із підозрюваним або ж коли-небудь мав із неповнолітнім 
контакт. Це сприятиме забезпеченню доброзичливої атмосфери, 
досягнення психологічного контакту із неповнолітньою особою та 
ефективного результату кримінального провадження [6, c. 20]. 

Слід згадати, що неповнолітній підозрюваний чи обвинувачуваний 
відповідно до ст. 489 КПК України «викликається слідчим, дізнавачем, 
прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших 
законних представників» [4]. У випадку, коли вину неповнолітньої особи 
вже доведено, до неї може бути застосовано п’ять основних видів 
покарань: штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт та 
позбавлення волі на певний строк. Штраф застосовується до 
неповнолітнього, який має власний дохід, чи кошти на які може бути 
звернено стягнення. Громадські виправні роботи та арешт застосовуються 
лише до осіб віком від 16 років до 18 років. Тому у віці від 14 до 16 років 
при призначенні неповнолітньому покарання залишається в переважній 
більшості можливість призначення лише покарання у виді позбавлення 
волі, що нівелює, в свою чергу, принцип індивідуалізації покарання, його 
справедливості та гуманізму [7, с. 195–196].  

Висновки. Отже, підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, 
що зважати на вікові особливості неповнолітніх, такі як нестабільність 
психіки, незрілість мислення, підвищена емоційність, підвищена 
навіюваність і самонавіюваність, схильність до фантазій тощо, такі особи 
(потерпілий, свідок чи підозрюваний) потребують особливого ставлення 
до себе під час кримінального провадження. Положення КПК України в 
загальному врегульовують забезпечення прав та законних інтересів 
неповнолітніх осіб з цього приводу, проте ряд норм все-таки потребують 
внесення відповідних змін та доповнень. При цьому слід враховувати, що 
чільне місце серед виявлення та протидії кримінальних правопорушень, 
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вчинених неповнолітніми особами, а також розроблення загальних заходів 
профілактики таких правопорушень належить саме процесуальній 
діяльності органів розслідування, прокуратури та суду. Саме тому, 
важливе значення має підвищення якості досудового розслідування і 
судового процесу в справах щодо неповнолітніх, що сприятиме 
зменшенню проявів такої злочинності.  

 
Список використаних джерел: 

1. Яровенко А.В. Кримінальна відповідальність та покарання 
неповнолітніх. Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції : 
збірник наукових праць Житомирського державного університету імені 
Івана Франка. Житомир, 2021. Літописець. Вип. 16. С. 276–279. URL: 
https://cutt.ly/eEFIVPX (дата звернення 29.09.2021). 

2. Романюк В.В. Кримінальне судочинство щодо неповнолітніх : 
монографія. Харків, 2016. 252 с. URL: https://cutt.ly/vEFW7gb (дата 
звернення: 29.09.2021). 

3. Рябченко К.С. Предмет доказування у кримінальному провадженні 
щодо неповнолітніх : дис. … д-ра філософії за спец. 081. Право : 
15.03.2021. Київ, 2021. 224 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/ 
123456789/19551/1/dysert_riabchenko.pdf (дата звернення 29.09.2021). 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. 
№ 4651-VI. Дата оновлення: 08.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/4651-17#n3880 (дата звернення: 29.09.2021). 

5. Макарова М.А. До питання забезпечення неповнолітньому права на 
захист у кримінальному провадженні. Кримінальне судочинство : 
сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. учасн. 
Всеурк. наук.-практ. конф. Київ, 2021. С. 179–183. URL: 
https://www.naiau.kiev.ua/images/news/img/2021/05/310521_.pdf#page=180 
(дата звернення 29.09.2021). 

6. Денисовський М. Д. Томчук І. О. Слотюк В. А. Деякі особливості 
проведення допиту неповнолітніх у кримінальному провадженні. 
Інтернаука. Серія: Юридичні науки. 2020. № 11. С. 16–22. URL: 
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16069058876401.pdf 



63 

7. Томчук І. Застосування покарань до неповнолітніх: проблемні 
питання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
«Юридичні науки». 2014. Вип. 4. Том 2. С. 194–198. 

 
 
 

Циколія Л. Ц., 
аспірантка кафедри кримінального процесу  

та оперативно-розшукової діяльності  
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 
Цифровізація суспільства призвела до постійного зростання обсягу 

даних, які, зокрема, можуть мати значення для розслідування злочинів. 
Використання цих даних правоохоронними органами має здійснюватися з 
дотриманням законодавства про захист персональних даних та у спосіб, 
що є максимально дієвим з огляду на завдання, які вирішуються в ході 
боротьби за злочинністю. З урахуванням цього фахівці правильно 
зазначають, що з огляду на значну кількість правоохоронних органів в 
Україні, кожному з яких законом надано повноваження щодо формування 
своїх баз та банків даних, а також наявність в кожного з них власних 
систем інформаційно-аналітичного забезпечення, для досягнення їх 
спільної мети – боротьби зі злочинністю, актуальним є створення єдиного 
інформаційного простору їх функціонування та взаємодії [1]. 

Як відзначають дослідники, основними ознаками, які визначають 
єдиний інформаційний простір правоохоронних органів є: 1. наявність 
таких технічних елементів, як бази та банки даних, технологій їх ведення 
та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж; 
2. інтеграція всіх компонентів в єдине ціле; 3. функціонування єдиного 
інформаційного простору правоохоронних органів на основі єдиних 
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принципів та норм; 4. існування єдиного інформаційного простіру у 
межах правоохоронних органів, між якими не повинно бути обмежених 
бар’єрів, а також здійснення інформаційного обміну [2]. 

При використанні єдиного інформаційного простору правоохоронних 
органів особливого значення набуває захист прав людини у випадках, 
коли передана інформація містить персональні дані. Обмін такою 
інформацією на регіональному, національному або міжнародному рівнях 
повинен відповідати законодавству про захист даних (Загальний 
регламент захисту даних – GDPR). Дотримання відповідних процедур є 
необхідним для забезпечення захисту прав суб'єктів даних і поваги до їх 
конфіденційності. 

Як відомо, GDPR – це набір сучасних методів забезпечення та 
дотримання конфіденційності в бізнесі і особливо в Інтернеті, який є 
надважливим в нових умовах розвитку глобальної економіки. У разі 
зберігання інформації особистого характеру в інтересах національної 
безпеки повинні існувати належні та ефективні гарантії від зловживань з 
боку держави. Якщо такі гарантії існують, за усталеною практикою 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) порушення ст. 8 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не 
констатується. 

Для з’ясування міжнародних стандартів захисту персональних даних 
варто дослідити вищезазначений документ детальніше. Так, GDPR не 
забороняє спільне використання даних в правоохоронних цілях і надає 
механізми для цього, але він вимагає від організацій використовувати ці 
механізми належним чином. 

Крім того, організації повинні зберігати впевненість в тому, що при 
запиті персональних даних для допомоги поліції, в надзвичайній ситуації 
або в ході їх поточної діяльності з охорони громадського порядку, 
необхідні, актуальні і співмірні дані можуть бути розкриті відповідно до 
закону [3]. 

Вочевидь, зазначені міжнародні стандарти мають знайти відображення 
у вітчизняному законодавстві України. З цього приводу слід відмітити 
певні законодавчі ініціативи у цьому напрямі. Зокрема, саме в розділі Х 
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проекту Закону України «Про захист персональних даних» містяться 
правила обробки персональних даних правоохоронними органами. Крім 
того, ч. 5 ст. 69 зазначеного проекту Закону передбачає вимогу про те, що 
правоохоронні органи повинні чітко розмежовувати та обробляти окремо 
у різних базах даних інформацію про різні категорії суб’єктів 
персональних даних, таких як: особи, щодо яких є обґрунтовані підстави 
вважати, що вони вчинили або збираються вчинити кримінальне 
правопорушення; особи, засуджені за вчинення кримінального 
правопорушення; особи, постраждалі внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення або особи, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, 
що вони можуть стати постраждалими внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення; інші учасники кримінального провадження. 

Загальновідомо, що сфера діяльності правоохоронних органів містить 
багато ризиків обмеження або навіть порушення прав суб'єктів 
персональних даних. При цьому, відповідно до положень зазначеного 
проекту Закону у контексті обробки персональних даних допускається 
обмеження права на інформацію, доступ і видалення даних, заборона або 
обмеження обробки, а також мобільність даних. Обмеження допускаються 
у випадках та порядку, передбачених законом, і лише з метою 
недопущення: 1) розголошення інформації, що становить державну 
таємницю, таємницю слідства, розвідувальну таємницю; 2) пере-
шкоджання проведенню слідчих, розшукових, розвідувальних дій; 
3) загроз для громадської чи національної безпеки; 4) загроз для життя, 
здоров'я чи порушення прав і свобод інших осіб (ч. 1 ст. 70 Проекту 
Закону України «Про захист персональних даних») [4]. 

Обмеження має здійснюватися правоохоронним органом в кожному 
окремому випадку з урахуванням фактичних обставин і з дотриманням 
інтересів сторін. У випадку припинення дії обмеження реалізація права 
повинна бути відновлена. Таким чином, правоохоронні органи мають 
віднайти баланс між правом на приватність та інтересами досудового 
розслідування. 

Розгляд цієї проблематики передбачає необхідність звернення до 
міжнародного досвіду функціонування інформаційного простору 
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взаємодії правоохоронних органів. Зокрема, науковці зазначають, що 
першим важливим кроком до впровадження спільної інформаційної 
системи або бази даних є запровадження дієвих механізмів кооперації 
між правоохоронними органами шляхом утворення постійно діючого 
міжвідомчого органу для обміну інформацією. Таким органом може 
стати Центр обміну інформацією за аналогією з Королівством Швеція, де 
в рамках впровадження ILP-моделі правоохоронної діяльності з 
2016 року дванадцять національних самостійних правоохоронних органів 
спільно співпрацюють в сфері надання аналітичних послуг та 
інформаційних матеріалів при Національному операційному 
департаменті. При цьому, обов’язок з обміну інформацією між ними 
закріплено на законодавчому рівні [1]. 

Великобританія є світовим лідером у просуванні належного обміну і 
використання інформації про економічні злочини. Створення JMLIT як 
експлуатаційного пілотного проекту в 2015 році призвело до зміни 
парадигми в тому, як можна обмінюватися і аналізувати фінансову 
інформацію, і кілька інших країн тепер створили свої власні публічно-
приватні платформи для обміну інформацією. Національний центр 
економічної злочинності (NECC) був створений для поступової зміни у 
реагуванні Великобританії на економічну злочинність та її впливу. 
Вперше NECC об’єднує правоохоронні органи та органи юстиції, урядові 
відомства, регуляторні органи та приватний сектор із спільною метою 
знизити серйозну організовану економічну злочинність, захистити 
громадськість та захистити процвітання та репутацію Великобританії як 
фінансового центру1. 

У Сполучених Штатах Америки Міністерство юстиції є спонсором 
програми RISS, що, підтримує зусилля правоохоронних органів по всій 
країні по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, крадіжкою 
персональних даних, торгівлею людьми, насильницькими злочинами, 

 
1 Economic Crime Plan, 2019 to 2022, accessible version: Policy paper. 2021. URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-plan-2019-to-2022/ 
economic-crime-plan-2019-to-2022-accessible-version 
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терористичною діяльністю, а також щодо забезпечення безпеки офіцерів. 
RISS був створений більше 40 років тому у відповідь на конкретні 
регіональні проблеми злочинності і необхідність співпраці і безпечного 
обміну інформацією між правоохоронними органами. Сьогодні RISS – це 
загальнонаціональна мережа з шести центрів, призначена для роботи на 
регіональній основі. RISS використовує RISS Secure Cloud для сприяння 
контактам і обміну інформацією між правоохоронними органами по всій 
країні. Партнери RISS покладаються на інфраструктуру RISSNET для 
полегшення обміну мільйонами записів між усіма рівнями 
правоохоронних органів. Програма RISS – це програма, яка фінансується 
з федерального бюджету, яку адмініструє Бюро допомоги юстиції (BJA) 
Міністерства юстиції США (DOJ). 

На національному ж рівні існує програма N-DEx, яка підтримує 
правоохоронні органи і органи кримінального правосуддя, а також цільові 
групи з декількома юрисдикціями, розширюючи загальнонаціональний 
обмін інформацією між федеральними, державними, регіональними, 
місцевими слідчими органами і цільовими групами – шляхом об'єднання 
даних розслідувань, отриманих від органів кримінального правосуддя на 
всій території США. N-DEx надає розширені інструменти використання 
даних для виявлення взаємозв'язків і кореляцій між людьми, 
транспортним засобом / майном, місцезнаходженням і характеристиками 
злочинності1. 

З пострадянських держав особливої уваги заслуговує досвід Грузії. 
Основним завданням Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії є 
превенція, запобігання і виявлення злочинів та корупційних оборудок в 
фінансово-економічній сфері. Для виявлення і запобігання будь-якого 
злочину необхідна наявність відповідної інформації. Основними 
джерелами інформації для Слідчої служби є: 1. Вхідна кореспонденція від 
фізичних та юридичних осіб, а також від державних установ; 

 
1 LAW ENFORCEMENT INFORMATION SHARING. Office of the Director of 

National Intelligence. URL: https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/ 
ise/ise-archive/ise-additional-resources/2142-law-enforcement-information-sharing 
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2. Інформація, отримана з оперативних каналів; 3. Інформація, отримана 
на основі даних, оброблених у базовому форматі, про можливу злочинну 
діяльність. 

Слідча служба також має доступ: (А) до баз даних, які містять повну 
інформацію про підприємницької діяльності платників податків, їх 
реєстрації, обігу, експорті-імпорті, заробітної плати і т.д.; (Б) до баз даних 
МВС, в яких міститься інформація про фізичних осіб: їх демографічні 
дані, пункти перетину кордону, судимості і т.д; (В) до бази даних 
Міністерства юстиції, де збирається інформація про реєстрацію 
нерухомого майна та операції з їх реалізації; (Г) до інформації і 
документації, що відноситься до процедур держзакупівель в Грузії. Також 
здійснюється активний моніторинг і аналіз інформації, поширюваної 
через ЗМІ, яка, в деяких випадках, містить дані про злочинну діяльність, 
що входить до слідчої компетенцію Слідчої служби. На даний час Слідча 
служба не має прямого доступу до даних банківських рахунків. Наявність 
і доступність згаданих баз даних дозволяє Слідчій службі отримувати і 
обробляти інформацію, яка в подальшому формує основу для порушення 
розслідування по конкретному злочину [5]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на сьогоднішній день розвиток будь-
якої державної або приватної організації важко уявити без сучасних 
цифрових технологій, всеосяжних інформаційних баз даних, а також 
спеціального програмного забезпечення. Такі тенденції, вочевидь, 
стосуються і розвитку системи правоохоронних органів України, яка 
перебуває на етапі свого становлення [5]. Тож, впровадження цифрових 
технологій в їх діяльності є першочерговим кроком на шляху 
забезпечення ефективності боротьби з економічною злочинністю. При 
цьому, констатуючи позитивні тенденції у даній сфері, слід відмітити, що 
на даний час багато питань потребують як законодавчого врегулювання, 
так і технічної реалізації на практиці. 
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СЕКЦІЯ 6. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО  
ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 
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ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 

ЗА  ДОТРИМАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 
 
Питання забезпечення дотримання міжнародних договорів із кожним 

роком стає все більш актуальним, адже в епоху нестабільності держави та 
інші суб’єкти усе частіше ухиляються від добросовісного дотримання 
узятих на себе зобов’язань. У той самий час місце у системі міжнародного 
права та зміст інституту міжнародного контролю залишаються 
дискусійними. На окрему увагу заслуговує питання принципів 
міжнародного контролю, які визначають його найбільш важливі 
характеристики та утворюють нормативні рамки відповідної діяльності. 

Деякі вчені вважають інститут міжнародного контролю міжгалузевим, 
інші розглядають його як частину права міжнародних договорів, що 
здається виправданим з огляду на те, що найбільш ефективні механізми 
міжнародного контролю наразі функціонують саме у рамках певних 
міжнародних договорів.  

Як наслідок, праву міжнародного контролю властиві загальні 
характеристики права міжнародних договорів, зокрема, деякі його 
принципи, як-то: принципи універсальності, добровільності та 
узгодженості волевиявлення, рівноправності учасників договору. Однак у 
доктрині виокремлюють також принципи, властиві саме інституту 
міжнародного контролю: універсальності; добровільності і узгодженості; 
конфіденційності; адекватності-пропорційності; повноти та достовірності 
отриманої інформації; професіоналізму; ефективності; відкритості; 
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взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного контролю; 
багатогранності застосовуваних форм і методів контролю; недопущення 
зловживань і дискримінації в процесі міжнародного контролю [1, с. 289]. 

Слід зазначити, що більшість цих принципів була сформульована у 
1988 р. Комісією ООН з роззброєння щодо міжнародному контролю у цій 
сфері. У Спеціальній доповіді комісії, що була презентована на Третій 
спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з роззброєння, 
запропоновано 16 принципів міжнародного контролю у цій сфері 
(у документі застосовується термін “verification”), переважну більшість з 
яких, однак, можна вважати характерними для інституту міжнародного 
контролю у цілому. Зокрема, принцип адекватності контролю; 
міжнародний контроль не має бути самоціллю, а засобом досягнення 
основних цілей договору; принцип відкритості контролю; держави не 
повинні вдаватися до приховування інформації від міжнародного 
контролю; питання організації міжнародного контролю мають 
розглядатися на початку та на кожному етапі переговорів із укладення 
певного договору; договори повинні визначати відповідні процедури та 
механізми для перегляду та оцінки системи міжнародного контролю, а 
також, де можливо, часові рамки для їх здійснення; принцип повноти 
охоплення предмета міжнародного контролю; принцип ефективності 
системи міжнародного контролю, що має бути здатною своєчасно 
забезпечити зрозумілі та переконливі докази відповідності чи 
невідповідності поведінки держави її міжнародним зобов’язанням; 
принцип поєднання різних технік контролю; принцип рівності прав 
держав-учасниць договору щодо участі у міжнародному контролі; 
здійснення міжнародного контролю можливо тільки у рамках, 
передбачених відповідною угодою; здійснення міжнародного контролю 
ґрунтується на явно вираженій згоді держав та є проявом їхнього 
суверенітету; принцип недискримінації; принцип невтручання у 
внутрішні справи держави-об’єкта контролю [2, с. 49−51]. 

Як можна побачити, реалізація деяких з цих принципів можлива саме 
за умови укладення міжнародного договору. Крім того, деякі принципи 
пов’язані з етапами укладання договору, його об’єктом та цілями. На 
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окрему увагу заслуговує принцип ефективності контролю. У документі 
визначено конкретні критерії, які можуть допомогти визначити, наскільки 
та чи інша система міжнародного контролю є ефективною. Зокрема, 
можливість забезпечення зрозумілих та переконливих доказів 
відповідності чи невідповідності поведінки держави її міжнародним 
зобов’язанням, своєчасність їх надання; повнота охоплення предмета 
контролю. Важливим є також закріплення в договорі механізму 
забезпечення ефективності міжнародного контролю, що полягає у 
процедурах для перегляду та оцінки роботи системи міжнародного 
контролю, а також, де можливо, термінів проведення цих процедур. Крім 
того, ефективність міжнародного контролю має досягатися завдяки 
принципу професійності [1, с. 288], який вимагає від представників сторін 
спеціальних знань і високої кваліфікації, а також оперативного виконання 
їхніх функцій в цілях реалізації договору [3, с. 6]. 

У змісті ще одного з принципів міжнародного контролю у зазначеній 
вище доповіді йдеться про те, що контроль має сприяти імплементації 
заходів з обмеження озброєнь та роззброєння, зміцнювати довіру між 
державами та забезпечувати дотримання угод всіма учасниками [2, с. 49]. 
Таке формулювання, на наш погляд, скоріше містить функції 
міжнародного контролю. З їх приводу у науці міжнародного права також 
немає єдності думок. Визначення конкретних функцій міжнародного 
контролю напряму залежить від вузького чи широкого розуміння 
міжнародного контролю. Так, Е. Ю. Устінова, що схиляється у своєму 
дослідженні саме до вузького тлумачення цього терміну, виокремлює такі 
його функції: 1) оцінка дотримання державами їхніх міжнародних 
договірних зобов'язань; 2) превентивна функція, яка проявляється в 
стримуванні від порушень міжнародно-правових норм і в своєчасному 
попередженні про потенційні проблеми в сфері дотримання міжнародного 
договору; 3) зміцнення довіри між державами-учасницями міжнародного 
договору і забезпечення впевненості в його належному виконанні, 
4) врегулювання незрозумілих питань, пов'язаних із дотриманням 
міжнародного договору [4, с. 14]. Разом з тим широке розуміння 
міжнародного контролю призводить до збільшення його потенційних 
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функцій, до переліку який можна відносити функцію вжиття заходів щодо 
примушення до виконання зобов’язань та навіть щодо притягнення 
порушника до міжнародної відповідальності. Це, однак, може мати 
наслідком подальше розмивання концепцій міжнародного контролю, 
міжнародних санкцій та міжнародної відповідальності. 

Окрема група зазначених вище принципів стосується статусу держав, 
що укладають договір, та беруть на себе зобов’язання щодо їх потенційної 
ролі й як суб’єктів, й як об’єктів міжнародного контролю. Ці принципи 
гарантують рівність прав держав-учасниць договору щодо участі у 
здійсненні контролю. Суб’єкти міжнародного контролю не можуть 
виходити за рамки, тобто умови, передбачені у міжнародному договорі. 

Здійснення міжнародного контролю є проявом суверенітету держав, 
що має на увазі також невтручання у внутрішні справи держави-об’єкта 
контролю протягом здійснення контролю, наскільки це уявляється 
можливим. Отже, при здійсненні міжнародного контролю мають бути 
дотримані такі основні принципи міжнародного права, як принцип 
суверенної рівності держав, принцип невтручання у внутрішні справи 
держави, принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань.  

Підвищенню ефективності міжнародного контролю слугує принцип 
поєднання різних методів, технік та заходів контролю, чия адекватність 
залежить від виду міжнародного контролю та конкретної ситуації. Не 
існує єдиного методу, який би можна було застосовувати до всіх угод. 
Краще, коли сторони міжнародного договору можуть обирати з низки 
методів та засобів контролю, які вони вважають необхідними, 
ефективними та прийнятними. До факторів, що впливають на розробку 
механізмів контролю, відносяться: характер зобов'язань та діяльності, що 
перевіряється; проблеми національної безпеки; пов’язані ризики та 
потенційний негативні наслідки недотримання; «кредитна» історія сторін 
договору, тобто їхня попередня поведінка щодо дотримання інших 
міжнародних зобов’язань; ступінь довіри між сторонами; комерційна 
конфіденційність; переваги та недоліки засобів контролю, що 
передбачаються; наявність альтернативних або додаткових ресурсів, 
включаючи національні засоби та методи контролю; необхідність уникати 
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недотримання умов контрольної діяльності або зловживання контролем; 
принципи взаємності та неупередженості. Кожна держава може надавати 
різну вагу цим факторам [5, с. 11]. 

Отже, міжнародний контроль визначається низкою принципів, серед 
яких присутні як галузеві принципи права міжнародних договорів, так і 
принципи властиві саме інституту міжнародного контролю. Це дозволяє 
казати про підвищення його значущості та подальше формування та 
структурне відокремлення. Серед спеціальних принципів найбільш 
важливими є принцип ефективності контролю, принцип поєднання різних 
методів, технік та заходів контролю, принципи недискримінації та 
невтручання у внутрішні справи держави, діяльність якої є об’єктом 
міжнародного контролю, тощо. 
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СЕКЦІЯ 7. ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
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Інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ 

 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ  

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Нинішні тенденції соціального та економічного розвитку зумовлюють 

нові вимоги до підготовки висококваліфікованих спеціалістів, зокрема і в 
сфері юриспруденції та покращення юридичної освіти в Україні загалом. 
Таке можливо лише з врахуванням комплексного підходу до проблем 
викладання навчальних дисциплін, який складається із дидактичних 
наук – педагогіки, психології, а також методики викладання окремих 
навчальних юридичних дисциплін. 

Методика викладання – це окрема галузь педагогічної науки і 
зумовлює собою окрему теорію навчання і як можливий спосіб організації 
практичної та теоретичної діяльності учасників навчання, може 
використовуватися й для навчального предмету цивільний процес 
України. Адже завдяки своїм закономірностям дозволить не лише 
віднайти індивідуальний підхід до кожного студента, а й надасть 
комплексне розуміння цивільного процесу України як навчальної 
дисципліни.  

В більшості вищих навчальних закладів України, які здійснюють 
підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право», цивільний 
процес викладається як самостійна навчальна дисципліна у формі лекцій 
та семінарських завдань. Однак, зважаючи на специфіку освіти, яка 
здобувається в Національній академії внутрішніх справ, зазначимо на 
широкий підхід до вивчення юридичних дисциплін. Зокрема, для 
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закріплення навичок та умінь має значення не лише організація та форми 
навчання, а й їх системний підхід, який вбачається через тестові зрізи 
знань, визначення критеріїв оцінювання тощо. Практичні заняття з 
дисциплін спеціалізації найчастіше проводяться з використанням наявних 
полігонних комплексів, спеціалізованих класів, за участю досвідчених 
практиків, учасників бойових дій та міжнародних експертів [1]. Більше 
того, за останні роки активніше застосовуються локальні комп’ютерні 
мережі, навчальні сервери, програмні продукти, у тому числі й з 
дистанційного навчання, а також короткометражні та профорієнтаційні 
відеофільми, аудіо-мультимедійні матеріали за основними поліцейськими 
професіями. Саме така посилена складова занять не лише позитивно 
сприймається під час проведення семінарського (практичного) заняття, в 
тому числі й з цивільного процесу, а й слугує основою для майбутнього 
фахівця. 

Зважаючи на таку специфіку навчання вважаємо, що у навчальному 
процесі з цивілістичних дисциплін повинен використовуватися широкий 
арсенал форм і методів навчання, серед яких не лише академічні лекції, а 
й практичні та семінарські заняття, ділові ігри, колоквіуми, підготовка 
курсових і магістерських робіт, заліки, іспити, тренінги та тактико-
спеціальні навчання. Проте, важливе місце повинні займати академічні 
лекції з предметів навчального плану – цивільного права та цивільного 
процесу. 

Цивільне право – це одна із фундаментальних юридичних дисциплін, 
без завдання якої неможливо уявити собі справжнього фахівця в галузі 
права незалежно від того, де він буде працювати: в правоохоронних 
органах, судах, адвокатурі, юридичних службах банків чи інших 
підприємницьких структурах тощо. В свою чергу, не менш важливою є 
навчальна дисципліна цивільний процес, адже захист порушених прав та 
інтересів вимагає досвідчених фахівців не лише з норм матеріального 
права, а й безпосередньо норм процесуального права. 

Розвиваючи питання про роль та значення судової практики у 
правозастосовній діяльності при вивченні цивільного процесу України, 
варто зазначити, що основні тенденції розвитку сучасного цивільного 
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процесу полягають у двосторонньому зближенні двох типів здійснення 
судочинства, яке вбачаємо у оптимальному співвідношенні, з одного боку 
активності сторін, а з іншого – суду. Відповідно, цивільне судочинство, у 
якому встановлення дійсних обставин справи залежить від процесуальної 
активності осіб, які беруть участь у справі, характеризується тим, що 
завданням суду залишається лише правова кваліфікація правовідносин 
сторін, а не встановлення дійсних правовідносин, що на думку 
В. А. Кройтора, не відповідає вимогам справедливого судочинства 
[2, с. 42]. При цьому слід мати на увазі, що процесуальна активність 
сторін залежить від професійної підготовки фахівця, який повинен не 
лише кваліфіковано відстоювати свою позицію в судовому засіданні, а й 
обґрунтовувати своє бачення із посиланнями на акти офіційного 
тлумачення, серед яких Рішення Конституційного Суду України, Закони 
України, Постанови Кабінету Міністрів України тощо. Такий підхід 
дозволить виховувати майбутніх фахівців-юристів в напрямку 
ліберального праворозуміння. 

Принцип змагальності полягає в наявності у сторін та інших осіб, які 
беруть участь у справі, права, а в силу тягаря доказування й відповідного 
обов’язку, подавати докази, що підтверджують ті обставини справи, на які 
вони посилаються в обґрунтуванні своїх вимог і заперечень, а також брати 
участь в дослідженні цих доказів. При цьому саме сторони спочатку 
визначають, які юридичні факти мають значення для вирішення по суті їх 
спору, що впливає на формування предмета доказування та визначення 
його судом. Цьому правилу відповідає наявність у цивільному 
процесуальному праві нормативно закріпленої заборони для суду 
вимагати від сторін подання будь-яких відомих фактів, які, на думку суду, 
можуть мати значення для справи, або ж самому робити які-небудь дії по 
встановленню таких фактів [3, c. 45]. 

З огляду на наведене у ході проведення семінарського (практичного) 
заняття з цивільного процесу роль викладача полягає не лише у 
формуванні знання з основних положень цивільного процесуального 
законодавства України, розуміння сутності цієї галузі права, природи 
цивільних процесуальних правовідносин, а й виробити уміння тлумачити 
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й застосовувати основні інститути цивільного процесуального права 
України, які регулюють процесуальний порядок розгляду і вирішення 
справ про захист порушених, невизначених або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових та інших правовідносин. Студенти повинні вміти аналізувати 
судову практику з метою прийняття обгрунтованих рішень у спірних 
правовідносинах, складати процесуальні документи та використовувати 
роз’яснення постанов Пленуму Верховного Суду України на практиці. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що для підвищення 
міжнародної академічної мобільності доцільно надавати можливість 
викладання частини дисциплін англійською чи іншими іноземними 
мовами за допомогою інтерактивних методик. Пріоритетним вважаємо 
етапи створення міжвузівських (міжнародних) бібліотечних системи з 
правом доступу до наявних методичних матеріалів для кожного 
зацікавленого курсанта, слухача або науково-педагогічного працівника. 
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