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Марія Андрухів 
Науковий керівник – доц. Ющик О.І. 

 
Крайня необхідність як обставина, що виключає 

злочинне діяння 
 
Кримінальне право впливає на суспільні відносини шляхом 

встановлення кримінальної протиправності та караності суспільно 
небезпечних діянь –  злочинів. Кримінальне законодавство визначає 
діяння, вчинювані за особливих обставин, що виключають їх 
злочинність, які з позиції закону можуть визнаватися допустимими, 
прийнятними чи навіть соціально корисними, у тому числі – діяння, 
вчинювані у стані крайньої необхідності. Уперше крайня 
необхідність була закріплена у ст. 20 КК УРСР 1922 р. Подальший 
розвиток поняття крайньої необхідності отримало у ст. 9 Основних 
начал кримінального законодавства СРСР 1924 р.  

Частина 1 ст. 39 КК України установлює, що не є злочином 
заподіяння шкоди правоохоронним інтересам у стані крайньої 
необхідності, тобто для відвернення небезпеки, якщо цю небезпеку в 
даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо 
при цьому не було допущено перевищення меж крайньої 
необхідності. Отже, крайня необхідність – це правомірне  заподіяння 
шкоди правоохоронним інтересам з метою усунення загрожуючої 
небезпеки, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунена 
іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш 
значною, ніж шкода відвернена. 

Право на заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності є 
субсидіарним (додатковим) правом [3]. Умови наявності крайньої 
необхідності: 

1. Небезпека може загрожувати особі чи охоронюваним 
законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним 
інтересам чи інтересам держави, як виникла внаслідок дії сил 
природи,  фізіологічні та патологічні процеси,  напад тварин,  дії 
людей. [2] 

2. Небезпека має бути невідворотною, а її усунути неможливо 
без заподіяння шкоди іншим цінностям, що також охороняються 
правом; 
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3. Крайня необхідність здійснюється заподіянням шкоди 
третім особам, не винним у виникненні небезпеки. У стані крайньої 
необхідності шкода заподіюється правоохоронним інтересам 
держави, суспільства або особі. 

4. Загроза має бути наявною. Небезпека повинна загрожувати 
саме правоохоронним інтересам (наприклад, життя, здоров’я 
людини). [3] 

5.  Відповідно до закону крайня необхідність припускає лише 
активну поведінку суб'єкта (наприклад, самоуправних діях, 
пов'язаних із вилученням майна, його ушкодженням або знищенням, 
викраденням зброї, крадіжкою транспорту). [2] 

6. Своєчасність заподіяння шкоди полягає в тому, що вона 
може бути заподіяна лише протягом часу, поки існує стан крайньої 
необхідності. Якщо ж такий стан ще не виник або, навпаки, уже 
минув, то заподіяння шкоди в цьому випадку (так звана 
"передчасна" і "спізніла" крайня необхідність), може тягнути 
відповідальність на загальних засадах. [3] 

7. Не повинно бути допущено перевищення меж крайньої 
необхідності, тобто умисного заподіяння шкоди правоохоронним 
інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернута шкода 
(ч. 2 ст. 39 КК України).  

Отже, стан крайньої необхідності виникає при наявності 
відповідної підстави, що складається з двох елементів: небезпеки, 
що загрожує охоронюваним законом інтересам особи, суспільства 
або держави і неможливості усунення цієї небезпеки іншими 
засобами, крім заподіяння шкоди цим інтересам. Виникнення однієї 
лише небезпеки ще недостатньо для стану крайньої необхідності. 

 
Список літератури: 

1. Кримінальний кодекс України / [ Електронний ресурс] – режим 
доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

2. Кримінальне право України (Загальна частина): навчальний 
посібник. / Г. Жаровська, О. Ющик. – Чернівці: Чернівецький нац. 
ун-т, 2013. – С. 145-160. 

3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / 
М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. М. І. Бажанова, 
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: 
Юрінком Інтер, 2005.- С. 300-305. 
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Ксенія Аріфєєва 
Науковий керівник – доц. Л.І. Заморська 

 
Юридична термінологія звичаєвого права 

(на прикладі «Руської правди») 
 

Правнича термінологія починала створюватися одночасно із 
формуванням права. Перші юридичні документи є основними 
джерелами виникнення правової термінології, юридичних 
конструкцій.  Розвиток української правничої термінології  
пов’язаний з історією української державності, національного 
права, української мови [2, с. 223]. 

Становлення юридичної термінології та її еволюція є тривалим 
поступовим процесом, що бере свій початок ще в давньоруській 
період існування держави і триває в наш час. Як пише Н.В. 
Артикуца, юридична термінологія є найдавнішим пластом 
термінологічної лексики української мови, який своїм корінням 
сягає глибокої дописемної старовини, коли право існувало у своїй 
первісній формі – формі звичаю і традиції [1, с. 56]. 

Склад і якість юридичної термінології базувались на багато-
факторній основі, відображаючи ту систему понять, яку 
використала державна влада і в цілому суспільство як 
специфічний засіб комунікації. Своєрідність юридичної 
термінології пояснювалось і специфікою державного устрою 
Русі того періоду, коли до складу Руської держави входило 
багато земель, що мали свою специфіку. 

Як уже було зазначено, елементи звичаєвого права східних 
слов’ян  містяться в ранній редакції пам'ятки права "Руська 
Правда" (ХІ століття). Загальновизнано, що цей 
систематизований збірник давньоруського права можна вважати 
найважливішою пам’яткою Княжої доби. 

У тексті «Руської Правди» збереглись такі релікти звичаєвого 
права, як короткі алегоричні форми. У двох-трьох словах 
містився цілий комплекс невимовлених, неясних значень, що 
потребують пояснення. 

Під назвою «Руська Правда»  розуміють ряд юридичних 
збірників, складених у ХІ-ХІІІ століть з князівських уставів, 
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звичаєвого права, судових рішень і частково візантійських 
джерел.  

Сьогодні ще остаточно не вирішене питання про походження 
«Руської Правди» : чи є вона пам’яткою офіційною, тобто актом 
законодавчої діяльності великих князів київських, чи це 
юридичний збірник або ряд збірників, складений приватними 
особами, які записували юридичні норми, що застосовувалися 
на практиці. 

Найбільшими за обсягом джерелами  «Руської Правди» були 
правові звичаї та судові рішення, що в основному спиралися н 
норми звичаєвого права. Цікавою для усвідомлення тогочасної 
юридичної техніки є наявність у тексті «Руської Правди» так 
званих «істолкованій», тобто мотивів, які наводили укладачі 
збірників у деяких статях для пояснення, чому вони прийняли 
той чи інший порядок викладання норми, якими принципами 
вони керувалися при визначенні санкцій за вчинений злочин. 
Деякі історики, зокрема М. Чубатий, визнають, що «Руська 
Правда» передає нам звичаєве право і правові погляди саме 
київських полян [3, с. 32]. 

Отже, генезис і розвиток української правничої термінології 
тісно пов’зані з витоками та іcторією національного права, 
української державності, історією української мови та правової 
науки. Становлення та формування термінології українського 
права, як і української мови взагалі, відбувалось у надзвичайно 
складних і несприятливих історико-політичних умовах 
бездержавності, під впливом багатьох мов, що не могло не 
позначитися на розвиткові термінологічного словника 
української юридичної мови. 

 
Список літератури: 

1. Артикуца Н. Проблеми і перспективи вивчення юридичної 
термінології / Н. Артикуца // Право України. – 1998. – № 4. – С. 55-
59. 

2. Клочко М. Джерела походження та способи творення юридичних 
термінів України / М. Клочко // Вісн. Акад. прав, наук України. – 
2009. – № 4 (59). – С.220-226. 

3. Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та 
державного права / М. Чубатий. – Мюнхен, 1994. – 228 с. 
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Альона Беженар 
Науковий керівник – доц. А.В. Шевчук 

 

Інтернет-шахрайство, та шахрайство із застосуванням 
методів соціального інженірингу 

 

Сьогодні не викликає ніяких сумнівів той факт, що за допомогою 
психологічного впливу на людину можна керувати її мисленням, 
світосприйняттям, в кінцевому випадку її поведінкою. Більше того, 
маніпулювання свідомістю людей з використанням різних способів і 
засобів інформаційно-психологічного впливу стало досить буденним 
явищем. О.В. Кравченко вважає, що маніпулятивна психологія 
асоціюється з терміном «шахрайство» [1].  

Шахрайство належить до найбільш суспільно небезпечних 
діянь, а отже, боротьба із шахрайськими посяганнями є однією з 
актуальних проблем сьогодення. Відповідно до чинного Кримі-
нального кодексу України, шахрайство – це заволодіння чужим 
майном або придбання права на майно шляхом обману чи злов-
живання довірою. Винахідники навчилися «розводити» людей 
не лише при спілкуванні віч-на-віч, а й за допомогою мобіль-
ного зв’язку та Інтернету. Наведемо деякі приклади видів шах-
райства, які зловмисники найчастіше використовують. 

Найбільш популярний та найвідоміший спосіб – це фішинг (від 
англійського fіsh – вудити рибу). Концепція фішинга полягає у тому, 
що шахрай будь-якими можливими способами намагається витягнути 
з власника картки інформацію. Це може бути підроблений лист, 
наприклад, від банку або платіжної системи, клієнтом якої є власник, 
із проханням так чи інакше повідомити інформацію, за допомогою 
якої шахрай може одержати доступ до коштів – запит PIN-коду, 
логіна, пароля тощо. Крім того, фішери активно використовують бот-
мережі, щоб витягнути особисті дані користувачів. Така схема 
дозволяє з кожного наступного зараженого комп'ютера отримати 
список адрес електронної пошти й використовувати його для 
розширення бот-мережі з отримання конфіденційної інформації [4]. 

Наступний вид шахрайства – фармінг, який є більш складною 
модифікацією фішингу, та полягає у тому, що на локальному 
комп'ютері користувача підмінюються файли та властивості 
файлів, що зумовлюють поведінку локального комп'ютера при 
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доступі до адреси у мережі Інтернет. В остаточному підсумку 
всі маніпуляції шахраїв ведуть до того, що локальний комп'ютер 
виявляється «обдуреним». Людина набирає у браузері переві-
рену адресу сайту, якою користується щодня, наприклад відо-
мий розвідувач, але у результаті маніпуляцій комп'ютер переад-
ресовує його на іншу адресу, зазначену шахраєм. 

Найбільш популярний на сьогодні у країнах СНД вид шахрайства, 
вочевидь, кардінг. Він містить у собі операції з використанням 
банківської картки або її реквізитів, не ініційовані або не підтверджені 
її власником. Реквізити платіжних карток, як правило, викрадають зі 
зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових 
систем, а також з персональних комп'ютерів (або безпосередньо, або 
через шкідливе програмне забезпечення).  

Ще одним видом інтернет-шахрайства є скімінг (англ. skim - 
легко ковзати, знімати пінку) – крадіжка даних карти за допомогою 
спеціального пристрою – скімера. Зловмисники копіюють усю 
інформацію з магнітної стрічки платіжної картки (ім'я власника, 
номер картки, термін закінчення її дії, CVV і CVC-коди), а за 
допомогою міні-камери або накладок на клавіатуру, встановлених 
на банкоматах, можна дізнатися ПІН-код карти. Скімери, які вста-
новлюються на банкомати, імітують його деталі так, що клієнт 
банку навряд чи зможе відрізнити їх від справжніх. Під пластико-
вим корпусом ховається магнітна головка, що зчитує інформацію з 
картки, яка своєю чергою зберігається на невеличкому чипі [3]. 

З початку 2015 року в Україні істотно зменшилася кількість 
випадків «традиційного» кібер-шахрайства та шахрайства з 
банківськими картами, повідомила керівник Форуму безпеки 
розрахунків з платіжними картками Української міжбанківської 
асоціації членів платіжних систем ЕМА Олеся Данильченко [2]. 
В Україні з’явився новий вид шахрайства. Фахівці називають 
цей новий для України вид злочину шахрайством із застосуван-
ням методів соціального інженеринга.  

Соціальна інженерія – це наука що вивчає людську поведінку 
та фактори, які на неї впливають. На жаль, у наш час її часто 
використовують для маніпуляції з метою спонукати людину 
виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію. 
За такої схеми жертви, перебуваючи в стресовій ситуації, під 
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впливом зловмисників віддають їм гроші фактично своїми ру-
ками – перераховуючи на рахунок у банку [5]. 

Шахраї використовують актуальні соціальні теми, наприклад, 
збір коштів для важко хворих дітей, збір коштів для добровольців в 
зоні АТО, або особисті прихильності людини, такі як неспокій за 
близьких родичів. З’явилися фальшиві волонтери, які нібито збирають 
кошти для бійців АТО, відновилася стара як світ телефонна афера. От 
лише, якщо раніше зловмисники говорили, що ваш родич «опинявся в 
міліції», то тепер – у полоні донецько-луганських сепаратистів. 
Шахраї знаходять людей, родичі яких перебувають у зоні АТО, і 
пропонують за гроші або визволити їх із полону, або доправити до 
шпиталю. Коли людина отримує тривожні новини, їй складно спокійно 
проаналізувати ситуацію, тому таку людину легше обдурити.  

Також шахраї отримують номери мобільних телефонів при-
ватних підприємців і, представляючись представниками Дер-
жавно фіскальної служби України, повідомляють про перевірку 
суб’єкта господарювання, та з метою уникнення перевірки про-
понують перевести гроші на банківський рахунок. Крім цього, 
мають місце випадки надання інформації телефоном про пере-
бування близьких родичів у медичних закладах після ДТП і 
необхідність перерахувати кошти на лікування або для 
вирішення конфліктної ситуації внаслідок вказаної події. 

На наш погляд, oснoвними напрямками протидії інтернет-шах-
райства є: 1) рoзробка нових антивірусних програм, та програм-
ного обладнання, яке б надійно захищало від шахраїв; 2) ствoрення 
системи аутентифікації інтернет-адресів для того, щоб користувачі 
мали можливість перевіряти відповідність введеної адреси дійс-
ному серверу; 3) поширення інформації про нові види Інтернет-
шахрайства у засобах масової інформації та ін. [6]. 

Ми вважємо необхідністю конкретизувати ч. 4 ст. 190 Кримі-
нального кодексу України, а саме в частині скоєння шахрайства 
шляхом незаконних операцій з використанням електронно-об-
числювальної техніки. Завдяки такому розширеному тлумаченню 
та відсутності в українському законодавстві ефективних методів 
боротьби зі злочинами, які вчиняються з використанням 
електронно-обчислювальної техніки, значна кількість злочинців 
залишається непокараною.  
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На нашу думку, також необхідно збільшити міру відповіда-
льності за цей злочин, aдже, як свідчать приклади судової прак-
тики у злочинах про шахрайство, суб’єкти шахрайства – це за-
звичай добре освічені люди, які вчиняють даний злочин з метою 
збагачення, корисливим мотивом і прямим умислом.  

Отже, інтернет-шахрайство – це проблема 21 століття, яка буде 
зростати та поглинати все більше коштів, адже жертвою шахрая 
може стати будь-хто – від бабусі, котра віддала останні гроші за 
внука, який нібито збив людину, до успішного банку, термінали 
якого регулярно «чистять» зловмисники. Незважаючи на ті заходи, 
які вживають правоохоронні органи, банки, та окремі особи, 
кіберзлочинність прoдoвжує свoю діяльність, збільшуючи 
прибутки правопорушників і зменшуючи вміст кишень пересічних 
громадян. Тому сьогодні необхідно переглянути усі існуючі заходи 
по бородьбі з інтернет-шахрайством та активно розробляти нові, 
що принесуть більшу користь та надійніший захист від шахраїв. 
Держава повинна створювати усі правові основи для надання 
жертвам цього злочину якісної безоплатної вторинної правової 
допомоги. Ефективно боротись з шахрайством можна лише у 
співпраці правоохоронців і громадян, в іншому випадку шанси 
подолати цей вид злочинності невисокі. 
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Інна Березовська 
Науковий керівник – доц. Л.І. Заморська 

 
Права людини як проблема праворозуміння 

 
Найвидатніші представники ліберальної течії Джон Локк, 

Гуго Гроцій, Шарль Монтеск'є, Джефферсон, Адам Сміт, 
Ієремія Бентам, Джон Стюарт Мілль та інші обґрунтували 
розуміння фундаментальних прав людини на життя, безпеку, 
свободу, власність, опір гнобленню та інших як природних, 
невід'ємних і священних норм людської поведінки, незалежних 
від держави. По-різному оцінюється і кінцеве джерело прав 
людини. Одні вбачають його у природі людини, в основних 
потребах: підтримання життя, безпеки, у свободі від насилля та 
соціально невиправданих обмежень, поваги людської гідності та 
ін. Інші ж відносять права людини до найбільш високих з 
людських прав, до душі, до Бога. [4, с. 78]. 

Невід'ємні права людини, що встановлюють межі влади 
суспільства над людиною, визначаються не природою, а духом. 
Це духовні, а не природні права, природа ніяких прав не 
встановлює. Систематизоване юридичне відображення прав 
людини, ліберальна концепція прав людини вперше знайшли 
відображення у 1776 р. у Вірджинській Декларації. А в 1789 р. у 
Франції в Декларації прав людини проголошувалися: свобода 
особи, право на власність, безпеку та опір гнобленню, що стало 
законом. Ці політико-правові акти не втратили значення й 
актуальності й у сучасних умовах. Хоча, звичайно ж, сучасні 
уявлення про права людини значно багатші [5, с. 48]. 

Праворозуміння є інтелектуальною діяльністю компетентних 
осіб, спрямована на пізнання сутності й змісту права, а також 
сукупність правових знань, отриманих унаслідок такої 
діяльності [1, с. 56].  

Як зазначав С. Алексєєв : ”… праворозуміння є певною, 
насамперед, науковою категорією, що відображає процес і 
результат цілеспрямованої розумової діяльності людини, що 
містить пізнання права, його оцінку та ставлення до нього як до 
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цілісного соціального явища” [2, с.169]. Процес праворозуміння 
є важливою й актуальною категорією, оскільки від розуміння 
права залежить його реалізація та застосування. Праворозуміння 
– це наукова категорія, яка відображає процес і результат 
цілеспрямованої розумової діяльності людини, що включає в 
себе пізнання права, його сприйняття і відношення до нього як 
до цілісного соціального явища [3, с. 207]. 

Праворозуміння відображає результат процесу пізнання 
сутності права, осмислення його цінності і призначення в житті 
окремої людини, суспільства, держави. В праворозумінні 
узагальнюється добуте знання про право, втілюється світоглядна, 
моральна, релігійна, соціально-політична та інші позиції його 
суб’єктів, а, отже, і реалізуються  їх права. Праворозуміння ― 
категорія динамічна, яка постійно розвивається, в якій 
відображаються історичні традиції, громадська та політична 
ситуації, що склалися в суспільстві, його культура. Отже, права 
людини безпосередньо є виразом сутності праворозуміння та 
відповідних поглядів, суджень, поглядів, що в цілому формують 
ставлення до права як до явища, яке має цінність для кожної 
особи в межах реалізації її природних прав, чи як до 
інструменту для задоволення певних потреб (як правило, потреб 
вузького соціального кола). 
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Маріанна Боднар 
Науковий керівник – доц. Л.А. Кондрат’єва 

 
Докази та доказування в цивільному процесі 

 
Будь-який цивільний процес базується на процесі доказування та 

доведення, що неодмінно позначається на остаточному результаті - 
рішенні суду. Докази та доказування у цивільному судочинстві є 
необхідним інститутом для  ухвалення  законного  й обґрунтованого 
рішення суду. Питання, пов’язане з доказами і доказуванням, є 
основою  всього цивільного процесу, адже в ньому вирішаються 
спірні правовідносини, або факти, які мають юридичне значення. 
Питання доказів і доказування у цивільному судочинстві дуже 
актуальне і залишатиметься таким завжди, оскільки способи 
доказування змінюються  відповідно до досягнень сучасної науки. 

У сучасній юридичній літературі виділяють і розмежовують 
поняття доказування та докази. Такої концепції дотримується 
більшість учених, які займаються проблемами цивільного 
судочинства. Але деякі автори загальним аспектом визначають власне 
докази, а похідним - процес доказування і засоби доказування, що 
відповідає назві гл.5 Цивільного процесуального кодексу "Докази". 
Інші автори надають перевагу саме процесу доказування як 
загальному міжгалузевому інституту. Деякі автори стверджують, що 
існує обов'язок збирання процесуального матеріалу та необхідних для 
вирішення цивільної справи доказів, хоча не розкривають поняття 
"процесуальний матеріал". Тобто єдиної понятійної бази протягом 
тривалого часу дослідження цього питання ще не склалось. 

Здійснення правосуддя  полягає в застосуванні судом закону 
до встановлених у ході судового розгляду фактичних обставин, 
однак ці обставини необхідно осмислити, зрозуміти й пізнати. 

Здебільшого суду доводиться пізнавати необхідні для нього 
факти і явища дійсності не прямо, а опосередковано, за 
допомогою доказів, оскільки всі юридично значимі факти, з 
якими норми матеріального права пов'язують правові наслідки, 
виникають і існують, як правило, до судового розгляду, тому 
суд не може одержати знання про них безпосередньо, не 
звертаючись до доказів. 



 16

Доказами в цивільному процесі України визнаються:  а) не 
факти, не обставини, а фактичні дані, тобто відомості про факти;  
б) будь-які фактичні дані, тобто жодні докази не мають 
заздалегідь установленої сили для суду; в) дані, одержані у 
процесуальній формі, тобто із зазначених у законі джерел і 
передбаченими у законі способами; г) такі фактичні дані, які 
вказують на наявність чи відсутність фактів підстави позову і 
фактів, що обґрунтовують заперечення проти позову, а також 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи, тобто такі дані, що належать до цієї справи, до  факту, 
що встановлюється. 

Докази повинні бути належними та допустимим, що випливає із 
визначення їх ознак. Остаточно питання про належність і 
допустимість доказів вирішує суд. Але сторони, їх представники 
повинні знати принципи визначення належності і допустимості 
доказів, тому що це дозволяє правильно визначити свою правову 
позицію по справі:  пред'явити позов до суду,  погоджуватися з 
умовами мирової угоди,  заперечувати позовні вимоги тощо. 

 Правило про належність доказів установлене нормою ст. 58 
ЦПК України: належними є докази, які містять інформацію 
щодо предмета доказування. 

 Якщо належність характеризує сутність фактів, то 
допустимість – форму доказів. Правило допустимості засобів 
доказування сформульоване ст. 59 ЦПК України, воно має 
істотне значення насамперед для цивільного обігу, тому що 
належне оформлення угод упорядковує допроцесуальні 
відносини суб'єктів цивільного права, виключає ймовірність 
часткових вимог у спорі про право. 
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Уляна Гайдук 
Науковий керівник – доц. О.І. Ющик 

 
Осудність у кримінальному праві 

 
Актуальність теми визначається тим, що проблеми, які 

стосуються суб’єкта злочину, завжди привертають увагу, 
зокрема, проблема осудності. Незважаючи на те, що поняття є 
кримінально-правовим, воно наповнене психологічним змістом, 
оскільки його ознаки характеризують психічну діяльність особи 
під час вчинення нею злочину або суспільно небезпечного 
діяння. 

Метою даної роботи виступає теоретико-правовий аналіз 
проблеми осудності і неосудності в кримінальному праві 
України. 

Ще в середині ХVIII ст. у Західній Європі важко психічно 
хворі люди засуджувались і карались, як і здорові. Перед судом 
не поставало питання осудності чи неосудності особи, яка 
вчинила злочин. На даний період суб’єктом злочину може бути 
лише осудна особа. Правова держава не допускає засудження 
людини, яка при скоєнні суспільно небезпечного діяння не 
давала звіт своїм діям або не могла керувати ними.  

Осудність – обов’язкова ознака суб’єкта злочину, яка 
призначена забезпечувати кримінальну відповідальність тільки 
тих осіб, які здатні нести таку відповідальність. Осудною, 
відповідно до ч. 1 ст. 19 ККУ визнається особа, яка під час 
вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і 
керувати ними.        

Людина, яка володіє нормальними розумовими і вольовими 
якостями, здатна свідомо сприймати вплив зовнішнього світу на 
її мозок. Відповідно до цього, вона здатна критично підходити 
до своєї поведінки й розуміти вимоги, які пред’являються до неї 
встановленими в суспільстві правилами поведінки. Осудна 
особа завжди має свободу вибору своєї поведінки і спроможна 
обирати правомірне рішення. Кожна  психічно здорова людина 
може нести відповідальність за свої дії і вчинки, в тому числі і 
за суспільно небезпечні діяння.  
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Осудність має соціально-психологічну характеристику, яка 
виражається у рівні інтелектуального розвитку, у володінні 
особою певними вольовими якостями, в емоційних рисах 
характеру. Все це зумовлено об’єктивною дійсністю, 
матеріальними умовами життя суспільства і, безумовно, тим 
суспільним середовищем, у якому формується особа. Для 
осудності важливий певний рівень соціалізації особи. Тому 
осудність як певний рівень соціального розвитку набувається із 
досягненням певного віку. 

Осудність характеризується двома критеріями: юридичним 
(психологічним) і медичним (біологічним).  Юридичний 
критерій осудності характеризує її як  здатність особи 
усвідомлювати фактичний характер скоєного суспільно 
небезпечного діяння і керувати цим діянням під час його 
вчинення.  Медичний (біологічний) критерій осудності 
означає такий рівень розвитку психічних функцій особи, який 
зумовлює здатність цієї особи під час скоєння злочину 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. 
Лише наявність цих двох критеріїв дозволяє констатувати 
осудність суб'єкта. 

Отже, осудність – це кримінально-правова категорія, яка 
характеризує психічний стан особи під час вчинення злочину, 
при якому у неї повністю збережена здатність усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 
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Адвокатський запит у розрізі забезпечення права  

на захист персональних даних 
 

Під час здійснення професійної діяльності адвокат стикається з 
необхідністю отримання певних відомостей. Така необхідність 
виникає як на етапі консультування, так і при складанні 
процесуальних документів для звернення до суду та виконанні 
інших видів адвокатської діяльності. 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
(далі – Закон) встановлено механізм отримання необхідної 
інформації та документів, що її містять – направлення 
адвокатського запиту. Згідно зі ст. 24 Закону, адвокатський запит – 
письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності 
та підпорядкування, громадських об’єднань про надання 
інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання 
правової допомоги клієнту. 

Оскільки запитувані відомості можуть належати до 
охоронюваних законом, потрібно чітко розуміти, яка саме 
інформація і за яких умов може надаватись адвокату. 

Правовий режим інформації закріплений у Конституції 
України, законах України «Про інформацію», «Про захист 
персональних даних», «Про доступ до публічної інформації» та ін. 

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України не допускається 
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини [1].  

Законом України «Про інформацію» передбачено, що персональні 
дані про фізичну особу, а саме про її національність, освіту, сімейний 
стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце 
народження є конфіденційною інформацією. 

Положення про даний вид інформації конкретизовано у Законі 
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України «Про захист персональних даних», у якому передбачено, 
що поширення персональних даних без згоди суб'єкта 
персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у 
випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в 
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини (ст. 14). 

Надання інформації за адвокатським запитом можливе лише у 
двох випадках – надання згоди особою, щодо якої така інформація 
відшукується, або наявність виключної суспільної важливості. На 
практиці отримання згоди можливої сторони у спорі може 
зашкодити інтересам клієнта. Доведення суспільної важливості 
інформації для окремої особи в окремій справі теж є 
проблематичним і займає багато часу. 

Зауважимо, що Законом не передбачено певних вимог щодо 
складення адвокатського запиту окрім наявності формальних 
документів – адвокатського ордеру та свідоцтва про зайняття 
адвокатською діяльністю. З цього приводу висловило свою 
позицію Міністерство юстиції України, зазначаючи, що при 
розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим 
актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований 
виданим пізніше загальним актом [2]. У зазначеному випадку 
норми Закону є спеціальними нормами права і саме ними має 
керуватись розпорядник інформації щодо фізичної особи при 
опрацюванні адвокатського запиту.  

Отже, законодавцю варто комплексно підійти до розв’язання 
проблеми розпорядження інформації у світлі адвокатської 
практики. З, одного боку, розпорядники інформації зобов’язані 
надати її згідно  з адвокатським запитом, з іншого – необхідно 
передбачити додаткові гарантії та механізми захисту запитуваних 
персональних даних. 
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Наукове дослідження принципу верховенства права 
актуальне на сучасному етапі розвитку Української держави, бо 
саме сьогодні людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека проголошені Конституцією України 
найвищою соціальною цінністю, реалізація та захист основних 
прав, свобод, гарантій та інтересів людини і громадянина є 
пріоритетним завданням держави, а ефективна реалізація даного 
завдання можлива через повне виконання конституційного 
принципу верховенства права [1, с.8]. 

Відзначимо, що у вітчизняній науковій літературі проблеми, 
пов’язані з визначенням сутності принципу верховенства права, 
його складових, найбільш глибоко висвітлювалися у працях 
таких вчених, як С.П. Головатого, М.І. Козюбри, О.В. Петришина, 
С.В. Шевчука, С.П. Погребняка, С.Я. Фурси, М.Й. Штефана, 
хоча існує велика кількість праць інших науковців і практичних 
діячів на цю тематику. 

Незважаючи на постійний інтерес протягом тривалого часу 
до цієї проблеми, необхідно констатувати, що єдність у 
розумінні та інтерпретації цього принципу відсутня і, як слушно 
зазначав С.В. Шевчук, зміст принципу верховенства права в 
Україні, як у доктрині, так і на практиці залишається остаточно 
невизначеним[2, с.112]. Наведене пов’язане з тим, що поняття 
верховенства права надзвичайно багатогранне та багатоаспектне. 
У понятті верховенства права переплітаються правові та 
політичні, культурні й етичні мотиви, внутрішньодержавні та 
міжнародні, національні, цивілізаційні й загальнолюдські 
аспекти, досягнення правової теорії та практичний юридичний 
досвід, правові ідеї та здоровий глузд [3, с.10]. 

Також неможливо не підкреслити, що розкрити зміст 
принципу верховенства права та виділити його елементи 
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намагалися не лише вчені, а й Верховний Суд України. Так, у 
п.1 постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 1 
листопада 1996р. «Про застосування Конституції України при 
здійсненні правосуддя» зазначається, що, виходячи із принципу 
верховенства права та гарантування Конституцією судового 
захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність 
повинна бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-
яких посягань, шляхом забезпечення своєчасного та якісного 
розгляду конкретних справ. 

Неухильне дотримання принципу верховенства права покликане 
забезпечити права і свободи людини у всіх сферах життя, а зі 
сторони підвладних – повагу до законів і органів влади та їх 
посадових осіб. 

Отже, можна зробити висновок, що принцип верховенства 
права в межах цивільного процесуального права передбачає 
забезпечення доступу кожної зацікавленої особи до правосуддя 
з метою захисту своїх порушених, невизнаних чи оспорюваних 
прав, свобод та інтересів з додержанням вимог справедливого 
судового розгляду, принципу правової визначеності та виконання 
остаточних судових рішень без втручання законодавця у процес 
здійснення правосуддя та застосуванням зрозумілого та 
передбаченого закону. 
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Однією з ознак народності є мова як найчіткіший виразник 

духовної культури народу. Наявність мови – необхідна умова 
матеріального та духовного буття в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства. Мова зберігає єдність народу в історичній зміні 
поколінь і суспільних формацій, об’єднуючи народ у часі, 
географічному та соціальному просторі. Українська мова як 
основа духовної культури українського народу формує й 
об’єднує націю, зберігає національну культуру і передає з 
покоління в покоління, що забезпечує її спадкоємність та 
постійне оновлення. Престиж української нації, сприйняття 
українського народу в інших культурах істотно залежить від 
стану української мови [1, c. 23]. 

Право і мова взаємно впливають одне на одного, знаходяться 
у відносинах взаємозбагачення. Мова і право виступають як 
регулятори поведінки людини у суспільстві, є соціальними, 
нормативними, ієрархізованими системами, що регулюють 
поведінку людей. Унікальною особливістю мови як системи є її 
знаковість, а права – його державно владний  характер. 
Загальними і для мови і для права як соціальних феноменів є 
властивості системності, нормативності та ієрархічності [3, c. 
118]. 

Характеризуючи місце мови в юриспруденції, можна 
говорити про мову як об’єкт юридичного регулювання, засіб 
законодавчої та правозастосовної діяльності. Мова 
юриспруденції є найважливішим засобом правової комунікації, 
правового пізнання та передавання правової інформації у 
суспільстві. Сьогодні мова в юриспруденції дедалі частіше стає 
предметом широких дискусій і наукових досліджень, 
проводяться конференції та практичні семінари, на яких 
досліджуються численні аспекти функціонування та розвитку 
мови і мовлення в юрисдикційній діяльності. 
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Юридична мова має свої специфічні риси, традиції, правила, 
особливості логіки та функцій. Вони складаються під впливом 
юридичної сфери застосування як такої. Право, правова 
доктрина та практика значно впливають  на мову, що 
використовується у правовій системі. Зокрема, істотний вплив 
на юридичну мову здійснює висока абстрактність права, 
офіційність, обов’язковість. З іншого боку, мова права несе 
відбиток особливостей правових традицій окремої правової 
системи. Усталені риси юридичної мови є одним з критеріїв 
розмежування правових сімей сучасності. Мова права має такі 
характерні ознаки: точність, чіткість, визначеність; ясність та 
зрозумілість; розумна стислість, інформаційна насиченість; 
конкретність; інформативно-зобов'язальний характер; 
системність; логічність; об’єктивність; нейтральність; сталість; 
нормативність мовних засобів тощо [2, c. 68]. 

Отже, оволодіння найбільш ефективними засобами і 
прийомами юридичної публіцистики допоможе посилити 
можливості засобів масової інформації здійснювати свої 
інформативні, просвітницькі та культурно-виховні функції, 
підвищити ефективність комунікації у суспільно-правовій сфері 
життя суспільства. 
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Організатор злочину – це насамперед один з співучасників, 

поняття, ознаки та відповідальність якого розглядаються в межах 
інституту співучасті в злочині. Організатор злочину – фігура 
унікальна за ступенем суспільної небезпеки та різноманітності 
можливих функцій, засобів і методів діяльності. Тому існує 
необхідність не лише аналізу діяльності організатора злочину в 
ракурсі проблеми боротьби з організованою злочинністю, а й 
дослідження комплексу аспектів діяльності організатора в 
структурі як групової, так і організованої злочинності. 

Чинний КК України (ч.3 ст.27) більш повно розкриває 
поняття організатора, визначає форми організаторської 
діяльності й тим відображає його особливу функціональну роль 
серед інших учасників злочину. 

Згідно з ч.3 ст.27, організатором є особа, яка організувала 
вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою 
чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила 
організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, а 
також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала 
приховування злочинної діяльності організованої групи або 
злочинної організації. [2, с. 139-142].  

Виходячи з даного визначення організатора, можна виділити 
такі види організаторської діяльності: 

1) Організація: а) злочину (злочинів); б) організованої 
групи чи злочинної організації; в) приховування злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації; 
г) фінансового забезпечення злочинної діяльності.  

2) Керівництво: а) підготовкою чи вчиненням злочину 
(злочинів);  б) організованою групою чи злочинною організацією. 

Організація вчинення злочину (злочинів) може полягати в 
залученні співучасників усіх видів (виконавців, пособників, 
підбурювачів, інших організаторів) або лише одного з них 
(наприклад, виконавців) і здійснюватись у формі наказу, 
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угоди, прохання, підкупу, доручення, замовлення тощо. Мета 
зберегти єдність співучасників для подальшої злочинної 
діяльності при цьому не ставиться. 

Керування підготовкою злочину (злочинів) виявляється у 
спрямуванні дій виконавця, пособника, підбурювача на готування до 
одного чи декількох злочинів, а саме на: замовлення злочину; 
підшукування або пристосування засобів чи знарядь його вчинення; 
залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання 
відповідних злочинних діянь; усунення перешкод та інше умисне 
створення умов для вчинення злочину, зокрема розроблення заходів 
щодо нейтралізації діяльності правоохоронних органів (організація 
підкупу працівника такого органу, застосування насильства до нього 
або його близьких, усунення з посади чи інше блокування його 
діяльності, яка може перешкодити реалізації злочинних намірів); 
визначення місць переховування співучасників після вчинення 
злочину та його знарядь, а також предметів, здобутих злочинним 
шляхом, тощо. 

Керування вчиненням злочину (злочинів) передбачає 
спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє 
виконання діянь, що становлять об’єктивну сторону складу 
злочину (діяння виконавця), або на забезпечення такого 
виконання (діяння пособника та підбурювача).  

Отже, організатор є центральної фігурою у співучасті, 
залучає інших співучасників до вчинення злочину, керує 
ними, спрямовує їх на вчинення злочину. Організатор злочину 
відрізняється від інших учасників, по-перше, ініціативою, 
виявленою при створенні будь-якої форми злочинного 
об’єднання, по-друге, координуючою роллю при підготовці до 
злочину, по-третє, не виключена можливість активної участі у 
злочинах, вчинених злочинними групами. Усім цим організатор 
злочину відрізняється від підбурювання та пособництва. 
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Справедливість як невід'ємний елемент 

 судового розгляду 
 

У ХХІ столітті не втрачає своєї актуальності тема 
дослідження категорії «справедливість» як невід’ємного 
елемента судового розгляду, адже право на справедливість та на 
справедливий суд є безцінним надбанням сучасного суспільства, 
цінністю правової та демократичної держави. Особливого 
значення категорія справедливість відіграє для правосуддя в 
першу чергу тому, що основним завданням судової гілки влади є 
утвердження законності та правопорядку в державі. Без 
дотримання принципу справедливості право втрачатиме свою 
цінність і набуде фіктивного значення. 

Право на справедливий судовий розгляд закріплено у низці 
міжнародно-правових актів, зокрема ст. 10 Загальної декларації 
прав людини, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та ін. 

Справедливість – визначальна вимога здійснення правосуддя, 
яка зведена до значення принципу. Правосуддя завжди 
ототожнюється зі справедливістю. З цього приводу у доктрині 
цивільного процесуального права зазначається, що поняття 
«правосуддя» і «справедливість» мають спільне походження – 
від слова «право». Правосуддя означає правий суд. 
Несправедливість протилежна справедливості. Вона там, де 
людина принижена, її права і гідність не забезпечені, між 
людьми немає рівності, а блага, воздіяння за добро і зло 
розподіляються непропорційно [2, c. 109]. 

Справедливість є універсальною світоглядною категорією, 
яка охоплює багато аспектів (економічний, філософський, 
релігійний, моральний, психологічний та правовий) [3, c. 33]. 

Розглядаючи структуру права на справедливий суд, Бойко О.А. 
виділяє такі елементи: 1) органічні елементи, які забезпечують 
ефективне користування цим правом і його реалізацію (право на 
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доступ до правосуддя та право на виконання судових рішень); 
2) інституційні елементи, що утворюють критерії, яким мають 
відповідати суди загальної юрисдикції в цілому і кожний судовий 
орган окремо (створення суду і формування його складу на 
підставі закону, достатня тривалість повноважень суддів і їх 
незмінність протягом строку їх повноважень, незалежність і 
неупередженість суддів, тощо); 3) процесуальні елементи, які 
забезпечують реальну участь осіб у процесі (змагальність процесу, 
рівність сторін на всіх стадіях судового розгляду і розумні строки 
розгляду справи); 4) спеціальні елементи, що є додатковими 
гарантіями для цивільного процесу (право на правову допомогу, 
право на перекладача та ін.) [4] 

Справедливість сьогодні не повинна бути вимогою до 
судового розгляду, примусом чи проханням, справедливість 
повинна бути своєрідною сталою величиною або, іншими 
словами константою, яка буде, без винятку, характерною для 
кожного судового рішення. 

Отже, справедливість є не лише моральною нормою, 
загальноправовим принципом, справедливість також виступає 
невід’ємним елементом судового розгляду. Справедливість є 
обов’язковою ознакою будь-якого провадження та будь-якого 
судового рішення. Без утвердження справедливості сама судова 
влада втрачає своє право на існування. 
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Суспільна небезпечність – це ключова ознака поняття 

злочину у кримінальному праві та ознака будь-якого злочинного 
діяння. Суспільна небезпечність злочинних посягань полягає у 
тому, що вони завдають, або створюють загрозу заподіяння 
істотної шкоди суспільним відносинам, а тому є основним 
критерієм криміналізації діянь. Сучасна статистика злочинності 
свідчить про те, що групових злочинів значно більше, ніж тих, 
що вчиняються однією особою, що й робить їх особливо 
небезпечними для суспільства.  

Загально відомим є те, що більшість завдань, які постають перед 
людьми, вимагають колективних зусиль. Спільно кілька людей 
можуть досягти результатів, які навіть ціною неймовірної напруги 
сил ніколи б не змогла досягти людина наодинці. Об'єднуючись у 
групи, людина може зменшити відчуття небезпеки і тривоги, які 
відчуває самотній. У групі вона відчуває себе сильнішою, відчуває 
менше сумнівів і більшою мірою здатна протистояти зовнішнім 
загрозам. [2, с. 428]. Сказане цілком стосується і злочинної 
діяльності, що може здійснюватися групами.  

Проаналізувавши праці вчених у галузі кримінального права 
та кримінальної психології, можна зробити висновок, що 
суспільна небезпечність групової злочинності має два основних 
аспекти: моральний і процесуальний. 

Моральний аспект суспільної небезпеки у  психологічному 
сенсі збільшується внаслідок того, що учасники груп надають 
один одному психологічну допомогу і підтримку, тому кожен 
почуває себе більш упевнено. Це полегшує прийняття рішення 
про вчинення злочину і його реалізацію.  На думку В.С. 
Медведєва, група як суб’єкт злочину: розвиває у своїх членів 
почуття впевненості та захищеності, полегшує вибір 
індивідуального рішення на співучасть у злочині чи зміцнює 
таке рішення, оскільки групова злочинність «розмиває» 
персональну відповідальність [5, с. 96]. Отже, в умовах взаємної 
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підтримки стрімко зростає готовність співучасників вчиняти 
найнебезпечніші злочини, зводиться до мінімуму вплив 
стримуючих факторів, зміцнюється впевненість у досягненні 
бажаного злочинного результату. 

Моральний аспект на зовнішньому рівні полягає у тому, що 
групова злочинність викликає обґрунтовану тривогу громадян, 
спотворює соціальне обличчя суспільства, деформує у більшості 
випадків уявлення людей про соціальну справедливість і законність 
[3, с. 17]. А тому і підвищує ступінь суспільної небезпеки. 

У процесуальному аспекті підвищена суспільна небезпечність 
цих злочинів викликана також складністю їх розслідування. У 
співучасників з’являється більше можливостей для протидії 
слідству шляхом знищення речових доказів, здійснення психічного 
і фізичного тиску на потерпілого, свідків, зводиться до мінімуму 
вплив стримуючих факторів, зміцнюється впевненість у досягненні 
бажаного злочинного результату, підвищується шанс своєчасного 
приховування знарядь і слідів злочину, а також цінностей, 
одержаних злочинним шляхом[4, с.143].  

Отже, групова злочинність у будь-яких її проявах становить 
підвищену суспільну небезпеку суспільства Співучасть завжди 
полегшує вчинення злочину або його приховування, створює 
можливість багаторазової злочинної діяльності, і в своєму 
розвитку здатна досить швидко еволюціонувати та 
розширювати територію свого впливу, чим становить одну з 
першочергових загроз правопорядку як необхідної умови 
існування суспільства та держави. 
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Конституційне право як галузь права в будь-якій державі є 

основною складовою її національної правової системи. Ця галузь 
права, як і інші, охоплює сукупність правових норм, що 
встановлюються й охороняються державою. Проте конституційне 
право вирізняється серед інших галузей права специфічною сферою 
суспільних відносин, що регулюються його нормами [2, c. 4]. 

Конституційне право України є провідною галуззю 
національного права у зв’язку з тим, що воно регулює 
найважливіші суспільні відносини, які мають екзистенціальне 
значення для існування і функціонування держави та 
суспільства, національної державності як такої. 

Домінуюча значущість конституційного права в національній 
правовій системі визначається тим, що воно забезпечує 
функціональну й організаційну єдність державно організованого 
суспільства як цілісної соціальної системи. Конституційне право 
встановлює, закріплює і регулює основи конституційного ладу, 
конституційно-правовий статус людини і громадянина, 
територіальний устрій держави, а також встановлює її 
територіальний суверенітет; встановлює і закріплює форми 
безпосередньої демократії як основу становлення і розвитку 
демократичної правової державності, а також систему органів 
державної влади і місцевого самоврядування [1, с. 41-42]. 

Виділення наведених факторів підкреслює особливу 
важливість і пріоритетність конституційного права у національній 
системі права. Такий висновок підтверджується і позицією 
вітчизняних дослідників-конституціоналістів М.П. Орзіха й А.Р. Крусян, 
котрі вважають, що конституційне право як одна з профілюючих 
галузей права і єдина в правовій системі України фундамен-
тальна галузь права має системо- утворююче значення не тільки 
для законодавства, а й загалом для правової системи [3, c. 4-5]. 
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Вихідним тут є положення загальної теорії права про те, що 
система права ділиться на дві підсистеми: публічне право і 
приватне право. У межах цієї підсистеми права формуються 
галузі права: в рамках публічного права – конституційне, 
адміністративне, кримінальне, фінансове; в рамках приватного – 
цивільне, сімейне, трудове та інші. 

Виконуючи роль ядра системи національного права, інтегруючи 
його галузі в одне ціле, конституційне право проникає в кожну з 
таких галузей. Таке проникнення забезпечується, насамперед, за 
допомогою Конституції України – основного джерела 
конституційного права, яке є відправним для кожної з галузей 
національного права України. Конституційно-правова матерія 
«проникає» і знаходить своє продовження у специфічних 
галузевих відносинах, у них вона деталізується, конкретизується 
та розвивається [1, с. 42]. 

Отже, фундаментальність конституційного права зумовлюється 
об’єктивними факторами, які визначаються характером предмета 
його регулювання. Насамперед конституційне право регулює 
серцевину політичних відносин, які виникають безпосередньо у 
процесі здійснення народовладдя в Україні, що виступає у двох 
основних формах – безпосередньої та представницької 
демократії. А також визначає, регулює й охороняє найважливіші 
суспільні відносини в економічній, соціальній, культурній, 
духовній та інших сферах життя і діяльності особистості, 
громадянського суспільства і держави, які становлять основу 
будь-якої галузі права. 

Тому впевнено можна стверджувати: конституційне право 
України – провідна галузь національної правової системи. 
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Лілія Іванів 
Науковий керівник – доц. Л.М. Гриндей 

 
Психологічні засади професійної діяльності юриста 

 
Юридична праця надзвичайно складна, їй притаманні риси, 

які відрізняють її від більшості інших професій. Коли йдеться 
про юридичну діяльність як про професійну, то передбачається, 
що її функції виконують спеціально підготовлені працівники, які 
можуть і вміють використовувати надбання науково-технічного 
прогресу, наукові розробки суміжних з юриспруденцією наук. 

Професійна діяльність фахівця юридичного профілю висуває 
щодо нього безліч вимог, серед яких одна з найважливіших – 
володіння розвиненими професійно значущими якостями 
особистості юриста [1, c. 98]. 

Професіоналізм діяльності трактується як професійна 
придатність – сукупність психічних і психофізіологічних 
особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення 
певної ефективності в тій чи іншій професії; як майстерність – 
висока якість виконаної роботи; як творчість – діяльність, 
спрямована на створення нових матеріальних і духовних 
цінностей [2, с. 126]. 

Професіоналізм юридичної діяльності складається із сукупності 
загальнотеоретичних, спеціальних юридичних і психологічних 
знань, умінь і навичок для ефективного її здійснення. 
Професіоналізм юриста характеризується певним рівнем 
психологічної готовності здійснювати юридичну працю. З 
одного боку, професіоналізм – це інтегральна якість, властивість 
особистості, що формується в діяльності й спілкуванні, а з 
іншого – це процес і результат діяльності та спілкування. 
Основи професіоналізму передбачають наявність у юридичної 
особи здатності до самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, 
самоорганізації, самоконтролю. 

На нашу думку, важлива психологічна особливість діяльності 
юристів – це наявність владних повноважень. В інтересах справи 
юристам надане право в необхідних випадках вторгатися в 
особисте життя людей, з'ясовувати обставини, обмежувати в 
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необхідних випадках волю окремих громадян і навіть позбавляти 
її. Психологічний стан юриста визначається насамперед високим 
ступенем відповідальності, а застосування ним своїх повноважень 
припускає розв’язування ряду розумових задач, що дозволяють 
визначити необхідність і розумність дій, їхню законну основу.  

Уміння розумно, з утримуванням законів, користуватися 
наданою владою є однією з найважливіших професійних вимог 
до юристів. У значній мірі правомірність і доцільність використання 
влади залежить від особистісних якостей фахівця. Тому зазначимо, 
що психологічна характеристика професійної придатності 
юриста складається з урахуванням двох критеріїв: успішного 
оволодіння професією та ступеня задоволення людини своєю 
працею [3, c.233]. 

Спілкування юриста з людьми багато в чому визначається 
знанням їх особливостей, таких як характер протікання психічних 
процесів, структура спрямованості особистості й багато іншого. 
Вивчення й оцінка співрозмовника дає юристу-практику зрозуміти 
можливості, вчинки і дії людини, з'ясувати причини зміни її 
поведінки, правильно будувати взаємостосунки, визначати шляхи 
та способи психологічного впливу і т.ін. [4, c.109]. 

Отже, робота юриста пов'язана з тим, що йому доводиться 
мати справу з різноманітними життєвими ситуаціями, які 
вимагають вдумливого підходу до їх вирішення, уважного 
вивчення, глибокого аналізу виникаючих правовідносин. Тому 
йому необхідні не тільки суто професійні правові, але і 
спеціальні знання з різних галузей науки, техніки, культури і 
т.ін., розвинений інтелект, творчий потенціал. 
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Оксана Івасишина 
Науковий керівник – доц. М.Д. Дякур 

 
Терористичний акт: аналіз складу злочину 

 
Тероризм, як реальне явище сучасного світу, став 

професійною діяльністю та потужним бізнесом у будь-яких 
формах свого прояву, перетворився в одну з найнебезпечніших 
за своїми масштабами, непередба-чуваністю й наслідками 
суспільно політичну та моральну проблему. Тероризм усе 
більше загрожує національній безпеці багатьох країн світу, 
призводячи до тяжких політичних, економічних, психологічних 
наслідків [3, с.72]. 

З початком агресії проблема тероризму набула в Україні 
особливої актуальності. Силами та засобами розвідувальних 
органів і спеціальних служб країна-агресор спровокувала 
численні терористичні акти на території України.  С. Дрьомов і 
В. Тимошенко зазначають, що все це вкрай негативно 
позначається на криміногенній ситуації в Україні. Ідеться 
насамперед про істотне збільшення кількості вчинених 
терористичних злочинів, відповідальність за які передбачена 
статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5 Кримінального 
кодексу України (далі – КК України). До такого висновку можна 
дійти на підставі аналізу наданих Генеральною прокуратурою 
України статистичних даних. Так, в Україні у 2013 р. 
зареєстровано лише десять терористичних злочинів, упродовж 
2014 р. – 2088, а в січні-липні 2015 р. – 171 [1]. 

Згідно зі ст. 258 КК України терористичний акт – це 
застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 
створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або 
заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення 
громадської безпеки, залякування населення, провокації 
воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою 
впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, 
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юридичними особами, або привернення уваги громадськості до 
певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного 
(терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією 
самою метою.  

Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого у ст. 258 КК 
України, є стан суспільства, за наявності якого забезпечується 
безпека суспільства від терористичних актів. Додатковими 
об’єктами терористичного акту можуть виступати: мир, безпека 
людства, міжнародний правопорядок, життя та здоров’я 
людини, власність [2, с.789]. 

Об’єктивна сторона цього злочину виражається у вчиненні 
(погрозі вчинення) загальнонебезпечних дій. Терористичний акт 
створює небезпеку для великого кола осіб, може заподіювати 
значну чи тяжку шкоду, зокрема випадковим особам, які не 
пов’язані з інтересами терористів (винних). Важливим елементом 
визначення поняття терористичного акту є розрив між його 
безпосередньою жертвою (жертвами) та об’єктом впливу 
терористів (винних), а також метою насильства.  

Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 14-річного 
віку. Обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони терористичного 
акту є прямий умисел і спеціальна мета, яка має політичне 
забарвлення (вплив на владу чи громадськість). 

Кваліфікуючими й особливо кваліфікуючими ознаками 
даного злочину за КК України є повторність, попередня змова 
або значна майнова шкода чи інші тяжкі наслідки, а також 
загибель людини  [2, с.790]. 
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Ольга Кабан 
Науковий керівник – асист. С.В.Чорней  

 
Мета покарання у кримінальному праві 

 
Питання мети покарання досить актуальне в науці 

кримінального права. Проте на сьогодні у світі не існує єдиного 
погляду щодо розуміння даного поняття. 

 Влучне визначення мети покарання свого часу дав 
Ч. Беккарія: "мета покарання міститься тільки в тому, щоб 
перешкодити винному знову завдати шкоду суспільству й 
утримати інших від здійснення того ж" [2, с. 105]. 

Відповідно до закону про кримінальну відповідальність, 
метою покарання у кримінальному праві є: кара; виправлення 
засуджених; запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами (ч.2 ст.50) [1]. Та покарання 
не має на меті завдати фізичних стаждань або принизити 
людську гідність (ч.з ст. 50) [1]. 

Виділяють такі основні групи теорій, які визначають цілі 
покарання: а) абсолютні теорії покарання (теорії відплати); 
б) відносні теорії покарання (теорії досягнення корисної мети). 

Прихильниками першої були такі відомі вчені як: Кант, 
Гегель та їх послідовники. Суть їх теорії в тому, що мета 
покарання – це відплата за вчинений злочин, і відплата ця 
повинна бути пропорційною суспільно-небезпечному діянню, 
яке вчинив злочинець. Наприклад, за вбивство – смертна кара.  

Послідовників другої групи теорій (Бентам, Фейєрбах) 
об’єднувало бачення мети покарання в досягненні конкретної 
цілі, наприклад запобіганню вчинення нових злочинів. Проте на 
думку багатьох вчених, розуміння цілей покарання не можна 
зводити лише до якоїсь однієї теорії, щоб зрозуміти їх суть, 
необхідно об’єднати першу і другу групу вищеназваних теорій.  

Тому у середині XIX ст. з'являються так звані змішані теорії 
покарання. Спільним для них є поєднання ідей кількох абсолютних і 
відносних теорій про мету покарання: залякування, відплату, 
відшкодування спричиненої злочином моральної шкоди, 
виправлення, загальне і спеціальне запобігання. 
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Сучасні ідеї в галузі кримінального права та пов’язані з ними 
погляди на покарання та його мету по суті відображають 
боротьбу різноманітних течій.  

Зауважимо, що проблемам, які  пов’язані з метою покарання, 
його соціальною та правовою ефективністю та визначенням 
головних напрямів у науці криміналього права, не приділяється 
значна увага. Тому необхідно шукати різноманітні напрями та 
способи удосконалення та розвитку даного інституту. 

У нашому законодавстві не взята до уваги досить важлива 
мета покарання – відновлення соціальної справедливості. Вона 
має істотне значення для кримінального права, оскільки 
розкриває суть правового явища, в результаті якого відбувається 
реалізація відновлення порушених злочинцем усталених у 
суспільстві цінностей, за допомогою призначення йому 
покарання; відповідає характеру і ступеню суспільної небезпеки 
злочину, обставинам його вчинення, що в опосередкованості 
повинно привести до відшкодування шкоди і формування у 
винного шанобливого ставлення до основоположних моральних 
цінностей. 

Тому вважаємо, що було б досить доречно ввести у структуру 
цілей покарання відновлення соціальної справедливості. Ефективна 
реалізація даного інституту залежить від ряду умов, пов’язаних 
як із удосконаленням законодавства, так і з практикою його 
застосування. 

Загалом, розкриті у статті проблеми висвітлюють актуальні 
та перспективні напрямки дослідження, які мають важливе 
значення як для подальшого розвитку, так і для вдосконалення 
інституту покарання, внаслідок чого в реальність будуть втілені 
всі цілі покарання. 
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Поняття та зміст принципу змагальності  

в цивільному судочинстві 
 

На різних етапах розвитку суспільства залежно від соціально-
економічних і політичних умов, рівня його розвитку, 
національних особливостей та правових традицій принцип зма-
гальності еволюціонував, його зміст змінювався, змінюючи при 
цьому моделі цивільного судочинства.  

Поняття принципу змагальності належить визначати, виходячи 
із загального поняття принципів цивільного процесуального 
права, оскільки він є невід’ємним елементом системи принципів 
та йому притаманні всі суттєві ознаки принципів цивільного 
судочинства. При цьому він є одним з основоположних принци-
пів, закріплених у Конституції України. 

Відповідно до п. 4  ч. 3 ст. 129 Конституції України, однією з 
основних засад судочинства є змагальність сторін і свобода в 
наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості [1]. 

Принцип змагальності отримав законодавче закріплення і у 
ЦПК України. Згідно зі змістом ст. 10, не тільки сторони, але й 
інші особи, які беруть участь у справі, повинні довести ті або 
інші обставини справи, тобто фактично розширений склад 
учасників процесу доказування в справі [2]. 

У доктрині цивільного процесуального права загальноприйнятим 
є визначення принципу змагальності, виходячи з того, що його 
змістом є обов’язки (або права й обов’язки) сторін надавати необ-
хідні докази на підтримання своїх вимоги або заперечень, відстою-
ючи тим у судовому спорі свою правоту [3, с. 29]. 

Інші вчені принцип змагальності розглядають як такий, що 
заснований на протилежності матеріально-правових інтересів 
сторін, причому така протилежність визначає змагальну форму 
цивільного судочинства [4, с. 100]. 

Змагальність – це, в першу чергу, права, тому визначення 
принципу змагальності через обов’язки сторін, на нашу думку, 
не зовсім вдале.  
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Крім цього, принцип змагальності не може бути визначений 
через посилання лише на права сторін. Правове становище суду в 
процесі відіграє істотну роль – ці питання не можна не враховувати, 
в іншому випадку можна прийти до розуміння змагальності лише як 
форми, без усякого його зв’язку зі змістом і результатом процесу. 

Основу змагальності становить протилежність правових позицій, 
зосереджених у них думок і аргументів учасників процесу із при-
воду вирішення спору. Надання сторонами доказів по справі є одним 
з важливих елементів даного принципу. Також не менш важливим 
компонентом є доводи не тільки в обґрунтуванні своєї позиції, але й 
у спростуванні протилежної. 

При визначенні поняття принципу змагальності потрібно 
виходити з того, що ним повинно охоплюватися не тільки 
діяльність щодо доказування, але й надання суб’єктам процесу 
можливості участі у здійсненні всіх процесуальних дій і 
вираження своєї думки з усіх питань справи. 

Отже, на підставі вищенаведеного можна дати таке визначення 
принципу змагальності в цивільному процесуальному праві – це 
керівна ідея, яка відображає конкуренцію осіб, які беруть участь у 
процесі, дає можливість їм самостійно вчиняти дії, які дозволяють 
відстоювати свою позицію та обмежують право кожного з них 
впливати на судове рішення. 
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Спеціальне судове провадження у кримінальному 
процесі України 

 

Український законодавець неодноразово намагався 
запровадити в Україні інститут заочного кримінального 
провадження: вперше – 16 січня 2014 р, пізніше – 7 жовтня   
2014 р, і, нарешті, – 15 січня 2015 р. Як результат, ч. 3 ст. 323 
чинного Кримінального процесуального кодексу України  (далі 
– КПК України) передбачає можливість здійснення заочного 
судового провадження, яке законодавець називає спеціальним 
судовим. Так, спеціальне судове провадження може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого, крім 
неповнолітнього, який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 
оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук [1]. 

Заочний розгляд кримінальних справ – одна з 
найактуальніших, але майже не досліджених проблем сучасного 
кримінального судочинства України [2, с. 265]. 

За рахунок здійснення заочного судового розгляду досягаються 
такі позитивні наслідки: 1) можливість проведення заочного 
судового розгляду кримінальних проваджень дозволяє забезпечити 
реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя і 
компенсацію шкоди, заподіяної злочином; 2) заочне провадження 
допомагає розгляду кримінальних проваджень в розумні строки; 
3) здійснення судового розгляду за відсутності обвинуваченого 
дозволяє наблизити момент ухвалення судового рішення по справі 
до часу вчинення кримінального правопорушення; 4) по аналогії в 
заочному вироку  вирішується питання конфіскації майна; 
5) заочний розгляд справи бачиться більш ефективною альтернативою 
зупиненню проваджень по групових злочинах, коли окремий 
розгляд є недопустимим або є не бажаним; 6) реалізація правосуддя 
в заочному режимі виключає необґрунтоване закінчення строків 
притягнення до кримінальної відповідальності. 

При здійсненні судового розгляду за відсутності обвинуваченого 
необхідно зазначити про недопущення звуження процесуальних 
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прав особи. У цьому випадку інститут заочного кримінального 
провадження узгоджується з положеннями Європейської конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод [3]. 

Заочний розгляд кримінальних справ має двоїсту природу: з 
одного боку, він покликаний гарантувати права підсудного, коли 
справа розглядається за його відсутності, а з іншого – захист права 
потерпілої особи, процесуально-правова природа заочного розгляду 
не дозволяє цілковито стверджувати, що це є самостійний вид 
провадження в кримінальному судочинстві, тому термін «заочне 
провадження» є доволі умовним. Заочний судовий розгляд 
кримінальних проваджень не надає ні суду, ні стороні захисту чи 
обвинувачення додаткових прав і гарантій, крім тих, які їм надані 
при загальному провадженні. КПК України повинен лише 
надавати стороні захисту додаткові гарантії, так би мовити, на 
противагу відсутності підсудного, і можливим процесуальним 
наслідкам. Процесуальні рішення, прийняті під час проведення 
заочного кримінального судочинства, є результатом дослідження 
обставин кримінальної справи в такій процесуальній формі і не 
можуть вважатися покаранням за неявку до суду. 

Отже, на нашу думку, як би противники заочного провадження 
не вважали, що неявка підсудного до суду є перешкодою для 
забезпечення його процесуальних прав і гарантій, така неявка 
підсудного лише один із проявів реалізації його процесуальних 
прав, тому обов'язковість участі обвинуваченого під час 
судового розгляду в суді першої інстанції необхідно замінити на 
його право. 
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Проблемні питання перегляду судових рішень 

Верховним Судом України у цивільному судочинстві 
 

Відповідно до ст. 125 Конституції України, Верховний Суд 
України є найвищим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції щодо всіх інших судів загальної юрисдикції (у тому 
числі вищих) і повноважний переглядати рішення цих судів.  

Інтенсивний пошук оптимальних форм перегляду судових 
рішень, які б гарантували ефективність правосуддя та захист прав 
людини, триває у процесуальному законодавстві та в юридичній 
літературі з кінця ХХ ст. [1, c. 914]. Зупинимось на найбільш 
суттєвих питаннях застосування норм Цивільного процесуального 
кодексу України (далі – ЦПК), якими регулюється перегляд судових 
рішень Верховним судом України. 

На відміну від ст. 353 ЦПК України у редакції, що була чинною 
до 01 вересня 2005 р. і в якій було передбачено практично 
аналогічну стадію перегляду судових рішень - провадження у 
зв’язку з винятковими обставинами, у чинній редакції ст. 354 ЦПК 
України не мають права на звернення до Верховного Суду України 
щодо перегляду судових рішень після їх перегляду в касаційному 
порядку особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив 
питання про їх права і обов’язки. Таким правом наділені лише 
сторони та інші особи, які брали участь у справі. Зазначене має 
надзвичайно важливе правове значення, оскільки суттєво впливає на 
конституційне право особи на судовий захист. 

Наступна проблема пов’язана з однією із чотирьох підстав для 
перегляду Верховним судом України судових рішень. Відповідно до 
п.1 ч.1 ст. 355 ЦПК України, першою підставою перегляду ВСУ 
судових рішень із цивільних справ є неоднакове застосування судом 
(судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у 
подібних правовідносинах. З урахуванням імперативно-диспозитивного 
методу регулювання цивільного процесу така детально виписана 
конструкція норми, що містить кілька умов, виявилась доволі 
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складною для Верховного Суду при розгляді заяви в разі її допуску. 
У зв’язку з доволі складною гіпотезою правової норми на практиці 
виникають питання про те, чи містить в собі неоднакове застосування 
норми права і незастосування норми права, яка підлягала 
застосуванню у спірних правовідносинах (як наслідок, чи будуть в 
такому разі правовідносини подібними, що є необхідною умовою 
перегляду), оскільки ці питання виявилися дискусійними і при 
розгляді справ Верховним Судом. 

Одним із найбільш проблемних і неоднозначних є питання про 
те, що повноваження Верховного Суду України при розгляді справ у 
разі допуску до провадження врегульовані відповідними нормами 
ЦПК, які мають імперативний характер. У зв’язку з відсутністю 
аналогії у цивільному процесі (існує лише матеріально-правова 
аналогія – ст. 8 ЦПК України) виникають процесуальні ситуації, які 
впливають на справедливість судових процедур, і необхідність 
застосування фактичної процесуальної діяльності, що Верховним 
Судом України й застосовується. На жаль, у ЦПК України не 
зазначено, що при розгляді справи Верховним Судом України діють 
загальні правила, встановлені для суду першої інстанції, за винятками і 
доповненнями, встановленими відповідною главою, як це зазначено, 
наприклад, щодо апеляційного провадження (ч. 1 ст. 304 ЦПК. 
Разом із тим така фактична процесуальна діяльність суду, хоча вона 
є правильною і випливає з логіки праворозуміння, має бути 
законодавчо врегульована. Тому законодавцю потрібно внести 
відповідні зміни та доповнення до процесуальних кодексів [2]. 

Отже, наведені вище та інші проблемні питання правозастосування 
процедури перегляду судових рішень Верховним Судом України 
негативно впливають на розумність і справедливість судових 
процедур, у зв’язку з чим потребують відповідного реагування з 
боку законодавчої влади, щоб забезпечити справедливий судовий 
захист.  
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Право оперативної самостійності у фінансовому праві 

 
Одним із важливих критеріїв виокремлення фінансового 

права як самостійної галузі права, поряд з предметом, традиційно 
вважається метод правового регулювання. Розкриваючи його 
специфіку, Воронова Л.К. констатує, що фінансові правовідносини 
виникають тільки на основі нормативно-правових актів, а 
обсяг прав і обов’язків суб’єктів цих відносин, як і в 
адміністративному праві, точно встановлюється державою. На 
відміну від суб’єктів адміністративних правовідносин, суб’єкти 
фінансово-правових відносин “позбавлені права оперативної 
самостійності” [2, с.57]. 

На нашу думку, в умовах утвердження ринкових відносин в 
Україні і дедалі ширшого використання ринкових методів 
управління економікою, з огляду на загальну тенденцію поєднання 
публічних і приватних начал у сфері правовому регулюванні 
економічних відносин, наділення суб’єктів фінансових правовідносин 
правом оперативної самостійності видається закономірним 
явищем.  

 На думку Дмитренка Е.С., право оперативної самостійності є 
ширшим за право на адміністративний розсуд, оскільки може 
реалізовуватись як у правозастосовній, так і правотворчій 
діяльності як органами державної влади і місцевого 
самоврядування, так й іншими суб’єктами фінансових 
правовідносин (підприємствами, установами, організаціями, 
громадянами) в процесі реалізації ними норм фінансового права [3, 
с.89]. 

Право оперативної самостійності у фінансовому праві може 
реалізовуватися по-різному. По-перше, право оперативної 
самостійності може виражатися у наданні суб’єкту права на 
його розсуд оцінювати юридичні факти. 

 Його різновидом можна вважати також надання права на 
власний розсуд вибирати на основі вільного вибору один 
із декількох можливих варіантів поведінки, передбачених 
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фінансово-правовою нормою. Наприклад, механізм справляння 
та порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюються 
місцевими радами  відповідно до їх переліку і в межах 
граничних розмірів ставок встановлених Податковим кодексом 
України. При встановленні всіх інших елементів юридичної 
конструкції місцевих податків і зборів відповідні місцеві ради 
керуються власним розсудом. 

Третій різновид права оперативної самостійності полягає у 
можливості прийняття уповноваженим органом рішення, яке 
грунтується на приписах норм, що регламентують його діяльність, 
з допомогою загальних формулювань (“має право”, “встановлює”, 
“визначає” ), за якими не слідує вичерпний і точний перелік умов, 
коли він може діяти. Так, відповідно до Бюджетного кодексу 
України Кабінет Міністрів України забезпечує виконання 
Державного бюджету України. Міністерство фінансів України 
здійснює загальну організацію та управління виконанням 
Державного бюджету України, координує діяльність учасників 
бюджетного процесу з питань виконання бюджету [1]. 

Отже, під правом оперативної самостійності ми розуміємо 
визначений у межах законодавства певну ступінь свободи 
суб’єкта фінансового права діяти на власний розсуд з метою 
прийняття оптимального рішення. 

Надання суб’єктам реалізації фінансово-правових норм права 
оперативної самостійності має певне позитивне значення, 
оскільки надає їм можливість диференційовано підходити до 
вирішення конкретних фінансових справ, що дозволяє найбільш 
оптимально й ефективно втілювати норми права в життя. Однак 
гнучкість норм фінансового права має свої межі, виходити за 
межі яких суб’єкт реалізації права не повинен. 
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Науковий керівник – доц. Д.В. Костя 

 
Принцип субсидіарності та децентралізації  

в бюджетному праві 
 

На сучасному етапі розвитку державних фінансів актуальною 
залишається необхідність переосмислення ролі державного та 
місцевих бюджетів у системі регулювання соціально-економічного 
розвитку. Бюджетна система України побудована з урахуванням 
економічних відносин, державного й адміністративно-
територіальних устроїв. Вагоме значення у формуванні бюджетної 
системи, здатної вирішувати не лише тактичні, а й стратегічні 
питання розвитку суспільства, належить науково обґрунтованій 
сукупності принципів, закріпленій на законодавчому рівні. 

Так, ст. 7 Бюджетного кодексу України виділяє систему 
принципів, на якій базується бюджетне право. Серед них можна 
виділити такі, як принципи єдності, субсидіарності, повноти, 
обґрунтованості, цільового використання бюджетних коштів та інші.  

На нашу думку, принцип субсидіарності є одним із 
основоположних, оскільки він означає, що розподіл видів видатків 
між бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому 
наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього 
споживача. Адже саме надання таких послуг і є завершальним 
етапом виконання видаткової частини бюджету, а по суті являє 
собою квінтесенцію механізму бюджетно-правового регулювання 
в цілому, є метою існування бюджетного права. 

Субсидіарність (від лат. «subsidiarius») означає «служити для 
допомоги», «призначатися для допомоги». Згідно з цим 
принципом, певному бюджету тільки тоді можна надавати 
допомогу, коли його можливості недостатні для виконання 
встановлених функцій. Відповідно до положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування, дотримання принципу 
субсидіарності передбачає, що при максимально можливому 
наближенні надання суспільних послуг до безпосереднього 
споживача підвищується їх ефективність [1]. Практичне 
застосування принципу субсидіарності означає, що всі види 
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суспільних благ і послуг мають бути проаналізовані з точки зору 
доцільності передачі повноважень щодо їх надання між 
державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між 
самими місцевими бюджетами. 

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що держава 
повинна не просто покривати видаткову частину місцевих 
фінансів за допомогою, наприклад, механізму міжбюджетних 
трансфертів, а й створювати умови для формування власних 
бюджетів територіальних громад із доходів на відповідній 
місцевості.  

Принцип субсидіарності тісно пов`язаний з принципом 
децентралізації бюджету. Під ним розуміється процес делегування 
функцій, повноважень, відповідальності від найвищих органів 
державного управління до найнижчих, а також органів місцевого 
самоврядування. Децентралізація в частині бюджету передбачає 
врахування особливостей кожного регіону (кількість населення, 
розвиток промисловості тощо), а органи найвищої державної влади 
недостатньо проінформовані та не можуть забезпечити всі локальні 
потреби конкретного регіону [2].  

Україну можна віднести до країн з перехідною економікою. 
Тому доцільно зазначити, що дотримуючись даних принципів, у 
органів державної влади виникає простір для інновацій, 
розширюються можливості для участі місцевої влади у розвитку 
на території, яка знаходиться у їхньому віданні. Принципи 
субсидіарності та децентралізації бюджетної системи сприяють 
підвищенню ефективності послуг, що надаються населенню. А 
відсутність або неналежний рівень реалізації вказаних принципів 
бюджетно-правового регулювання в Україні призведе до 
негативного фактору зменшення фінансування видатків бюджету 
розвитку регіонів. 
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Проблеми фінансування тероризму в Україні 

 
На сьогодні в Україні досить актуальне питання фінансування 

тероризму, що досить поширене за ситуації, яка існує тепер у 
нашій державі. Фінансування тероризму сприяє  збільшенню 
кількості терористичних актів не тільки в Україні, але й у світі. І 
за вчинення таких дій в Україні й у світі передбачається 
кримінальна відповідальність. 

Виходячи з підвищеної суспільної небезпеки і тяжкості 
скоєного при вчиненні таких злочинів, Міжнародна конвенція 
про боротьбу з фінансуванням тероризму, прийнята резолюцією 
54/109 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1999 року, у ст. 
4 прямо рекомендує кожній країні-учасниці вжити заходів для 
визнання цих діянь кримінально караними. Резолюція 1373 
(2001), прийнята Радою Безпеки ООН на її 4385-му засіданні 28 
вересня 2001 року, постановляє, що всі держави повинні 
запобігати і не допускати фінансування тероризму, а також 
вважати це діяння злочином.[3. c.182] 

Кримінальний Кодекс України раніше навіть не вміщував 
окремої статті, яка б передбачала кримінальну відповідальність 
за фінансування тероризму, вона з'явилась в  тільки у 2010 році 
після внесення змін до Кодексу. Тепер відповідальність за даний 
злочин передбачає стаття 258-5 КК України.  

Стаття 258-5 КК України зазначає: "Фінансування тероризму, 
тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального 
забезпечення окремого терориста чи терористичної групи 
(організації), організації, підготовки або вчинення терористичного 
акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних 
закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню 
терористичного акту, створення терористичної групи (організації)". 
[1, c.115] 

У світі значно раніше ніж в Україні розпочалася діяльність 
по запобіганню фінансуванню тероризму. Це спричинене тим, 
що у багатьох країнах терористичні акти були не рідкістю, і всім 
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злочинам терористичного спрямування була приділена велика 
увага. Відповідно до останньої оцінки режиму боротьби з 
відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, що проводилась 
експертами комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки 
заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму 
(MONEYVAL), Україна не страждала від внутрішніх 
терористичних інцидентів, хоча правоохоронні органи іноді 
визначали деякі злочини як терористичні акти. 

На даний час серед досліджень вітчизняних науковців, 
проблема фінансування тероризму найменш вивчена серед усіх 
складових тероризму. Дослідження, що проводяться, зосереджені на 
аспектах протидії тероризму, запобіганню тероризму, правових 
аспектах відповідальності за терористичні прояви, феномену 
тероризму як національної загрози тощо. Але, проведені наукові 
дослідження не розглядають проблему фінансування тероризму, 
а коли і торкаються її, то лише побічно висвітлюючи окремі 
фінансові інструменти, не охоплюючи проблему в цілому. 

Напрацювання та створення ефективної системи запобігання 
фінансування тероризму можливе лише у результаті проведення 
комплексного дослідження феномену фінансування тероризму 
та виявлення вразливих елементів цієї системи. Вплив і 
контроль зі сторони держави за цими вразливими елементами 
дасть змогу запобігти та не допустити появу системи фінансування 
тероризму, дозволить попередити терористичні прояви.[4, c.142] 

У теперішніх умовах, в яких розвивається Україна, питання 
фінансування тероризму стало досить актуальним, тож досить 
слушно буде застосовувати рекомендації Міжнародної групи з 
протидії відмиванню брудних грошей (FATF) по боротьбі з 
фінансуванням тероризму, а саме: 

I. Ратифікація та виконання положень щодо інструментів ООН. 
Кожна країна має вжити негайних заходів для ратифікації 

Міжнародної конвенції ООН щодо припинення фінансування 
тероризму. 

II. Криміналізація фінансування тероризму або відмивання 
грошей.  

Кожна країна повинна криміналізувати фінансування 
тероризму, терористичних актів і терористичних організацій.  
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III. Замороження або конфіскація терористичних активів. 
Кожній країні потрібно вжити заходів для негайного 

замороження фондів чи інших активів, що належать терористам, 
і вжити заходи, які санкціонуватимуть дії компетентних органів 
по боротьбі із фінансуванням тероризму. 

IV. Повідомлення про підозрілі трансакції, пов’язані з 
тероризмом. 

Якщо фінансові установи підозрюють що певні фонди, 
пов’язані або мають відношення до тероризму вони мають 
повідомити про свої підозри компетентним органам. 

V. Міжнародне співробітництво. 
Кожній країні належить надавати іншій країні найбільш 

можливе сприяння у зв’язку з проведенням розслідувань, з 
отриманням запитів і судовим переслідуванням фінансування 
тероризму, терористичних актів і терористичних організацій.  

VI. Альтернативні шляхи пересилання грошей.  
Кожна країна повинна вжити заходів для забезпечення того, 

що фізичні чи юридичні особи повинні отримати ліцензію чи 
бути зареєстрованими, при цьому перебуваючи у повній 
відповідності до всіх Рекомендацій ФАТФ стосовно банківських 
та небанківських фінансових установ. Кожна країна повинна 
забезпечити, щоб до фізичних або юридичних осіб, які надають 
зазначені послуги незаконно, застосовувались адміністративні, 
цивільні чи кримінальні санкції.  

VII. Телеграфні перекази. 
Країни повинні вжити заходів, які б вимагали від фінансових 

установ подавати точну та повну інформацію стосовно відправника 
коштів (ім’я, адреса та номер рахунку), які переказуються, приділяли 
підвищену увагу та відстежували підозрілу діяльність щодо таких 
переказів коштів, які не супроводжуються повною інформацією 
стосовно відправника коштів (ім’я, адреса та номер рахунку).  

VIII. Неприбуткові організації.  
Країнам потрібно переглянути адекватність законів і 

нормативних актів, що відносяться до організацій, які можуть 
бути звинувачені у фінансуванні тероризму. Вельми чутливими 
у цьому сенсі є неприбуткові організації.   

ІХ. Кур’єри з перевезення готівки. 
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Країни повинні мати діючі заходи з виявлення фізичного 
транскордонного перевезення валюти та інших фінансових 
документів, мають забезпечити наявність повноважень у 
компетентних органів щодо зупинки або затримання валюти чи 
інших фінансових документів, щодо яких існують підозри, що 
вони мають відношення до фінансування тероризму .[2, c.23] 

Отже, проблема фінансування тероризму в Україні 
досліджувалася не досить активно, порівнюючи із дослідженням 
цієї проблеми у світі, оскільки об'єктивної потреби у цьому не 
було. На теперішній час усе-таки постало це питання і для нашої 
держави, адже Україна перебуває в умовах фактичної війни, а 
фінансування тероризму для даної ситуації досить актуальне. 
Розробляються багато заходів із запобігання вчиненню даного 
злочину, і, на нашу думку, вони повинні стати запорукою для 
того, щоб цей злочин не набув масового поширення, а, навпаки, 
чисельність його виявлення була мінімальною, а боротьба з ним – 
ефективною. 
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Процесуальні засоби захисту відповідача в цивільному 

судочинстві 
 

Захист відповідача проти пред’явленого до нього позову 
може здійснюватися різними спеціальними засобами, що 
можуть бути використані тільки відповідачем. Ними є 
заперечення проти позову (п. 2 ст. 143 ЦПК) і зустрічний позов 
(ст. 140 ЦПК). 

Заперечення відповідача проти позову можуть мати  як 
матеріально-правовий, так  і процесуально-правовий характер.  

Матеріально– правові заперечення відповідача стосуються 
галузі матеріального права. Ними є фактичні відносини сторін, 
які регулюються нормами матеріального права, зумовлюють 
виникнення і розвиток матеріальних і правових відносин, 
результатом яких і є виникнення цивільно-правового спору в 
суді.[ 2, с. 29] 

Матеріально-правові заперечення відповідача спрямовані не 
на оспорення виникнення процесу у цивільній справі, а лише на 
заперечення щодо матеріально-правової вимоги позивача.  

Процесуально-правові заперечення не торкаються матеріально-
правової сутності позовних вимог. Відповідач наголошує на 
тому, наприклад, що справа не може бути розглянута в суді, 
тому що позивач є недієздатним; вже існує судове рішення з 
даного спору яке набуло законної сили, або раніше позивач вже 
відмовився від позову тощо. 

Процесуально-правовими запереченнями відповідача є такі, 
що вказують на: 

1.відсутність у позивача права на звернення до суду;  
2.наявність перешкод для відкриття провадження у справі. [3, 

с.160 ] 
Ще одним засобом захисту відповідача є зустрічний позов. 
Зустрічний позов – це активний захист проти позову, захист 

«нападом» на позивача. Зустрічним позовом є позов первісного 
відповідача до первісного позивача. 
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Зустрічний позов є найбільш дієвим засобом захисту відпові-
дача проти позову, тому що спрямований на повне чи часткове 
заперечення підстави первісного позову. Задоволення зустрічного 
позову повністю або частково виключає задоволення первісного 
позову[ 4, с.152 ] 

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з 
первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані й 
спільний їх розгляд є доцільним. Відповідно до ч. 2 ст. 123, є 
три основні випадки такої доцільності: 

а) коли вони виникають з одних правовідносин; 
б) коли вимоги за позовами можуть зараховуватися; 
в)коли задоволення зустрічного позову може виключити 

повністю або частково задоволення первісного позову.[1, с.41] 
Якщо дотримано всі умови пред'явлення зустрічного позову, 

суд об’єднує своєю ухвалою в єдине провадження первісний і 
зустрічний позови. А якщо суд відмовляє у прийнятті зустрічного 
позову, то така відмова також оформляється відповідною 
ухвалою, яка підлягає оскарженню. 

Отже, відповідач, до якого пред'явлено позов, може 
використати передбачені законом процесуальні засоби захисту 
проти пред’явленого позову. Ними є заперечення  проти 
пред’явленого позову і зустрічним позов. 
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Судова процедура в системі судового права 

 
Судова процедура є багатоаспектним поняттям, в яке в науці та 

практиці вкладається різне значення. У доктрині судового права 
немає єдиного сформованого підходу до розуміння поняття «судова 
процедура», багато вчених, зачіпаючи в своїх працях дане питання, 
по-різному розкривають зміст даного поняття, ототожнюють його з 
іншими процесуальними категоріями. У науковій літературі найбільш 
докладно і детально питання судової процедури розглядається у 
працях Т.В. Сахнова, Є.М. Мурадьян, П.Є. Недбайло, В.Н. Протасов, 
Г.Л. Осокина та ін.  

Поняття "процедура" перестало бути теоретичним, воно 
увійшло в правові реалії. У правовій науці існують різні підходи до 
розуміння терміну «судова процедура». Наприклад, В.М. Горшнев 
визначає судову процедуру як «сукупність однорідних процедурних 
вимог, що пред'являються до дій учасників процесу і спрямованих 
на досягнення певного матеріально-правового результату»[1]. У 
наукових працях Е.М. Мурадьян використовує категорію судової 
процедури в декількох аспектах, з одного боку, як порядок 
діяльності суду та інших осіб, які беруть участь у процесі, при 
цьому називає такі судові процедури: вирішення справ професійним 
суддею за участю народних засідателів; судом присяжних; 
погоджувальні процедури. З іншого боку, як окремі процесуальні 
дії, при цьому вказує на необхідність посилення різноманіття та 
часткове спрощення судових процедур[2]. Є.Г. Лук'янова висловила 
позицію, згідно з якою сукупність процедур утворює процесуальну 
форму, де процедура являє собою послідовність певний дій, яка 
має нормативну модель свого розвитку і спрямована на досягнення 
певний цілей[3].  Юридична процедура взагалі і судова процедура 
зокрема завжди пов'язані з певною діяльністю певних суб'єктів, 
вираженої в правовій формі. Процедура як правовий феномен завжди 
має певний, законодавчо встановленим регламентом здійснення 
діяльності; характеризується умовною відокремленістю і закінченістю 
правового регулювання; відрізняється власними предметом і об'єктом. 
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Щодо класифікації, то на сьогодні з даного питання в науковій 
літературі також немає єдності думок. Згідно з позицією 
Т.В. Сахнової, диференціація судової процедури здійснюється в 
двох аспектах - зовнішньому і внутрішньому. Зовнішній аспект 
пов'язаний з розподілом процесу на види проваджень; внутрішній - з 
розвитком судових процедур всередині видів проваджень і стадій 
процесу. Виходячи з аналізу праць В.Н. Протасова, можна зробити 
висновок, що категорія процесуальної процедури, на думку вченого 
близька поняттю процесу, і він виділяє такі види судової процедури: 
за видом судочинства (кримінальна, цивільна, адміністративна, 
конституційна процедури) [5]. При цьому автор вказує і на інше 
значення даного поняття, він говорить про те, що у конкретної 
процедури всередині можуть бути замкнуті, відносно самостійні 
процедурні утворення. Крім цього, виділяють також залежно від 
призначення: підготовчі, основні, допоміжні та контрольні судові 
процедури; а за характером: загальні (ординарні) та окремі 
(спеціальні). 

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що судова 
процедура – спосіб субстанціалізації права; в цьому вбачаємо її 
теоретичну цінність. Процедури виступають способом конкретної 
реалізації права – цим зумовлено їх прикладне значення у 
правотворчості та правореалізації. Отже, судові процедури 
стають правовою реальністю; набувають важливого і самостійного 
значення – і як елемент диференціації процесу, і як елемент 
реалізації судової влади. 
 

Список літератури: 
1. Юридическая процессуальная форма: теория и практика / под. ред 

П.Е. Недбайло, В.М. Горшенева. – М., 1976. 
2. Мурадьян Э.М. Право выбора судебной процедуры в гражданском 

судопроизводстве // Советская юстиция. – 1989. – № 7. 
3. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права // Е.Г. Лукьянова. – 

М., 2004. 
4. Протасов В.Н. Юридичская процедура / В.Н. Протасов. – М., 1991. 



 57

Анна Мукан 
Науковий керівник – доц. О.І. Ющик 

 
Звільнення від кримінальної відповідальності  

у зв'язку з дійовим каяттям 
 

До особи, яка вчинила злочин можна застосувати заохочувальні 
заходи кримінально-правового впливу, що спонукають її до 
поведінки, яка дозволяє вирішити кримінально-правовий 
конфлікт без державного примусу. 

Однією із таких заохочувальних норм є ст. 45 КК України, 
яка передбачає що: 

«Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або 
необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних 
злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла 
розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки 
або усунула заподіяну шкоду.» [1]. 

Виходячи зі змісту цієї статті дійове каяття має місце за 
наявності певних об'єктивних і суб'єктивних ознак, зокрема: 

1. Вчинення злочину вперше. 
2. Вчинення злочину невеликої або необережний злочин 

середньої  тяжкості. 
3. Необхідне дійове каяття особи, яке характеризується 

трьома ознаками, а саме:  
а) щирим покаянням (означає, що особа усвідомлює і визнає 

свою провину за всіма пунктами висунутого проти неї 
звинувачення, дає правдиві свідчення, щиро жалкує про 
вчинене, осуджує свою поведінку);  

б) активним сприянням розкриттю злочину (це дії винної 
особи, спрямовані на те, щоб надати допомогу правоохоронним 
органам у встановленні істини у справі, з’ясуванні тих 
фактичних обставин, які мають істотне значення для розкриття 
злочину, викритті співучасників і затриманні їх.);  

в) повним відшкодуванням завданих збитків або усунення 
заподіяної шкоди (це дії, які фактично усувають негативні 
наслідки вчиненого злочину. Закон прямо вказує на те, що 
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звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям можливе тільки у разі реального 
відшкодування у повному обсязі заподіяної злочином шкоди 
(повернення майна, надання потерпілому рівноцінного майна, 
компенсацію у грошовій формі його вартості, надання допомоги 
у лікуванні потерпілої особи, у тому числі оплату його 
вартості)). 

Відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає підставу 
звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК 
України. [2, с.101]. 

Ст. 45 ККУ передбачає новий, невідомий КК 1960 р. вид 
звільнення від кримінальної відповідальності. У КК 1960 р. 
дійове каяття розглядалося лише як обставина, що пом'якшує 
відповідальність. Сутність дійового каяття як підстави обов'язкового 
звільнення від кримінальної відповідальності полягає у тому, що 
особа, яка вчинила злочин, не лише внутрішньо переживає і 
словесне розкаюється у вчиненому, а й підтверджує це своїми 
соціально корисними й активними діями. Вчинити їх вона може 
з власної ініціативи, проте застосування ст. 45 не виключається 
у тому разі, коли дійовому каяттю передувала роз'яснювальна 
робота компетентних органів про позитивні наслідки поведінки, 
описаної у зазначеній статті.[3]. 

Беручи до уваги вищесказане, звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям - це можливість 
особи провести «роботу над помилками», виправитися і стати на 
сторону правосуддя, оскільки вона усвідомлює що вчинила 
злочин і докладає всі можливі зусилля для виправлення 
наслідків її діяння.  
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Основні напрямки протидії експлуатації дітей 

 
Актуальність теми дослідження зумовлюється суспільною 

значущістю кримінально-правової охорони суспільних відносин, які 
забезпечують гідний розвиток і належне виховання 
неповнолітніх. Експлуатація дітей не тільки спричиняє суттєву 
шкоду розвитку дітей, а й посягає на моральні підвалини 
суспільства, його майбутнє.  

У Конвенції ООН Про права дитини закріплені права дитини 
на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-
якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров’я, бути 
перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоду її 
здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та 
соціальному розвитку (ст.32) та захист від усіх форм 
експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту 
дитини (ст.36)[2].  

Кодексом законів про працю передбачено, що не 
допускається прийняття на роботу осіб, молодших 16 років. За 
згодою одного з батьків або особи, що його замінює, може 
прийматися на роботу особа, якій виповнилося 15 років. Для 
підготовки молоді до майбутньої праці та в позаурочний час 
допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл 
та інших навчальних закладів, яким виповнилося 14 років, але за 
умов, що ця робота є легкою, не порушує навчальний процес та 
не шкодить здоров’ю дитини [3]. 

У чинному Кримінальному кодексі України також знайшли 
своє відображення норми, що регулюють питання експлуатації 
дітей. Кримінальний закон забороняє експлуатацію дітей, які не 
досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування 
(ст. 150 КК України) та використання малолітньої дитини для 
заняття жебрацтвом (150-1 КК України). 

Прояви та форми експлуатації дітей достатньо різноманітні. 
До них слід віднести: втягнення неповнолітніх до злочинної та 
антисуспільної діяльності; торгівля неповнолітніми; викрадення 
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малолітніх та неповнолітніх; невиконання батьківських зобов’язань, 
що пов’язано з жорстоким поводженням із дитиною, тощо. 
Невід’ємним елементом даної проблеми є сексуальні злочини, 
психічне й економічне насильство. 

Основним завданням протидії експлуатації дітей є вжиття 
заходів, спрямованих на попередження цього злочину. Дана 
обставина пов’язана, насамперед, з тим, що значно складніше 
виявляти дитину, постраждалу від будь-якої форми 
експлуатації, застосовувати до неї реабілітуючи заходи, 
спрямовані на відшкодування моральної або фізичної шкоди, 
завданої злочином, повертати її у суспільство повноцінним 
його членом, аніж попередити залучення її до експлуатації. 
Отже, ефективна діяльність щодо попередження злочинних 
посягань на неповнолітніх забезпечує не тільки захист 
суспільних відносин від небезпечних посягань, а й захист 
найбільш уразливої категорії нашого суспільства – дітей. Така 
діяльність убезпечує дітей від злочинних посягань і запобігає 
від настання таких негативних наслідків експлуатації, як 
заподіяння шкоди здоров’ю, честі, гідності, різноманітним 
правам.  

Саме тому принципом попереджувальної діяльності 
стосовно вчинення експлуатації дітей має стати розуміння 
того, що діти – основна запорука успішного розвитку нашого 
суспільства, його фундамент, потенціал, майбутнє нашої 
держави, адже розвиток держави залежить, зокрема, від її 
людських ресурсів [1, с.134]. 
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Поняття «агресії» в міжнародному праві 

 
Застосування збройної сили, військові конфлікти та війни є тими 

феноменами, що завжди хвилювали міжнародну спільноту, і тими 
аспектами міжнародного співіснування, що на сучасному етапі 
розвитку людства є предметом підвищеної уваги. Питання 
правомірності застосування збройної сили та ведення агресивної війни 
у давні часи привертало увагу таких вчених, як М.Т. Цицерон, Г. 
Гроцій, Ш. Монтеск’є, Е. де Ваттель. З ХХ століття, кількість вчених, 
занепокоєних темою порушення заборон використання військової сили 
державами для реалізації зовнішньополітичних цілей, значно зростає 
(Я. Броунлі, А. Кассезе, Г. Кельзен, Л. Оппенгейм, А. Фердросс). 

Розуміння кількості та тяжкості порушень норм міжнародного та 
національного права, а також непоправних втрат за результатами 
Другої світової війни призвело до створення Міжнародного військового 
трибуналу у Нюрнберзі, задачею якого було притягнення військових 
злочинців до міжнародної кримінальної відповідальності. До 
предметної юрисдикції Трибуналу відносились: злочини проти миру 
(злочин агресії у сучасному розумінні), воєнні злочини, злочини проти 
людства [1]. Як відомо, діяльність цього Трибуналу була надзвичайно 
ефективною, і після завершення такої феноменальної події в історії 
людства як Нюрнберзький процес, діяльність міжнародної спільноти по 
розробці поняття злочину агресії наче завмерла [2; c. 841–849]. 

Наступною важливою подією у процесі узгодження позицій держав 
щодо універсального визначення агресії стали переговори щодо 
створення Міжнародного кримінального суду (далі – МКС) та 
прийняття Римського статуту у 1998 р. [3]. Згідно з положенням статті 
п. 2 ст. 5 Римського статуту Суд не має юрисдикції над злочином 
агресії, поки держави, які є учасницями Статуту, не досягнуть 
компромісу. Для подальшого дослідження даного питання у 2002 р. 
було утворено Спеціальну робочу групу по злочину агресії, яка 
повинна була ще раз розглянути всі пропозиції та виробити визначення, 
яке б підходило для всезагального міжнародного застосування. 
Протягом майже десятиріччя ця група досліджувала можливі варіанти 
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для визначення злочину агресії, а з 31.05-11.06.2010 р. в Кампалі 
(Уганда) пройшла довгоочікувана конференція з цього питання. Злочин 
агресії було визначено у ст. 8 bis: акт агресії - застосування сили однією 
державою проти іншої, не охоплюючи випадки застосування сили як 
самооборони та дій, санкціонованих РБ ООН. Юрисдикція Суду щодо 
злочину агресії має суттєві відмінності від його юрисдикції стосовно 
інших злочинів. Згідно зі ст. 15 bis та 15 ter встановлюється особлива 
процедура, за якою Прокурор МКС може розпочати розслідування 
стосовно існування злочину агресії: якщо справа була передана 
Прокурору МКС РБ ООН, то він починає розслідування та здійснює 
свої функції так само, як і у випадках з іншими злочинами у віданні 
МКС. Проте, для того щоб розпочати розслідування, Прокурор 
повинен впевнитись в існуванні необхідних умов: чи було винесено 
рішення РБ ООН щодо існування акта агресії (ст. 39 Статуту ООН); 
якщо ні – дочекатись сплину періоду у 6 місяців. Також Прокурору 
необхідно перевірити: чи питання існування акту агресії стосується 
держав-учасниць Римського статуту, які не робили застереження щодо 
невизнання юрисдикції Суду відносно злочину агресії, а також чи 
Палата попереднього розгляду Суду санкціонувала початок такого 
розслідування. З цього можна виділити ще одну особливість: держави 
мають право зробити застереження та не визнати юрисдикцію МКС 
стосовно злочину агресії 

Отже, можна констатувати, що тривалий процес формулювання та 
прийняття уніфікованого визначення злочину агресії на 
міжнародному рівні увінчався успіхом і нині ми маємо універсальне 
визначення злочину агресії. 
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Особливості допиту під час досудового розслідування 
 

Система слідчих (розшукових) дій, що здійснюються у кожному 
конкретному кримінальному провадженні, завжди різноманітна. 
Однак не можна уявити собі розслідування, яке можна провести без 
допиту – свідків, обвинуваченого, а найчастіше і тих, і інших.  

Допит − це обов'язкова слідча дія під час розслідування будь-
яких кримінальних правопорушень. У системі слідчих дій, які 
провадяться на початковому етапі досудового розслідування, допит 
займає центральне місце. Допит як слідча дія, що спрямована на 
отримання слідчим від осіб свідчень, які його цікавлять у рамках 
розслідування певного кримінального правопорушення, тобто − на 
отримання вербальної інформації, з абсолютно очевидних причин 
був найдавнішим джерелом доказів і встановлення факту наявності 
(або відсутності) будь-якого кримінального правопорушення.  

Допит − це процесуальна дія, яка являє собою регламентований 
кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний 
процес спілкування осіб, котрі беруть в ньому участь, 
спрямований на отримання інформації про відомі допитуваному 
факти, що мають значення для встановлення істини по справі 
[3, с. 23]. 

Метою (завданням) допиту є отримання повних і достовірних 
відомостей про розслідувану подію та її окремі обставини. Усе, що 
з'ясовується під час допиту, становить його предмет. Це будь-які 
обставини, що стосуються розслідуваної події та мають значення 
для встановлення істини в справі.  

Предмет допиту залежить від процесуального становища 
допитуваної особи й окреслюється відповідними нормами 
Кримінального процесуального кодексу України (далі − КПК 
України) [ 2 ] та від того, якою і в якому обсязі інформацією він 
володіє. Під час визначення предмета допиту треба мати на 
увазі положення ст. 63 Конституції України [ 1 ]. 

Фактичні дані, які повідомляє допитувана особа, є доказами, 
показання і протоколи допиту, носії інформації щодо цієї слідчої 
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дії, на яких з допомогою технічних засобів зафіксований допит, − 
джерелами доказів (ст.ст. 65, 82 КПК України). Як такі вони є 
важливими засобами встановлення обставин, що підлягають 
доказуванню у справі (ст.ст. 23, 64 КПК України). У цьому полягає 
процесуальне (доказове) значення допиту і показань. 

Психологічні основи допиту, як способу вилучення інформації 
про суб'єктивний уявний образ (слід пам'яті) у допитуваного, 
полягають у тому, що формування показань допитуваної особи - це 
складний психологічний процес, який складається з трьох основних 
стадій або етапів: сприйняття, запам'ятовування та відтворення. 

Коло учасників допиту визначається слідчим, виходячи із 
предмета допиту, особи допитуваного, його процесуального 
становища та інших обставин, що стосуються майбутнього допиту. 
Слідчий повинен своєчасно повідомити цих осіб про час і місце 
допиту. Учасниками допиту можуть бути: прокурор, захисник, 
спеціаліст, експерт, законні представники, педагог, перекладач. 

Показання використовуються під час досудового розслідування 
кримінальних правопорушень для побудови версій, його планування, 
виявлення нових доказів та їх джерел (документів, речових доказів, 
невідомих раніше свідків тощо). Виходячи із показань, обирається 
тактика слідчих (розшукових) дій, у тому числі допиту інших осіб. 
Цим характеризується криміналістичне значення допиту і показань, 
що тісно взаємопов'язане з процесуальним. 

Беручи до уваги усе вищесказане, можемо зробити наступні 
висновки. Допит в Україні − слідча (розшукова) дія, яка проводиться 
органами дізнання та досудового слідства. Важливість допиту 
визначається не тільки тим, що він є способом отримання та 
перевірки інформації, а й тим, що він є способом захисту 
підозрюваного (обвинуваченого).  
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Щодо проблеми постановлення суддею (суддями) 
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали 

або постанови 
 

За умов сучасного євроінтеграційного процесу, запровадження 
люстраційних законів, виникла необхідність у застосуванні ряду 
статтей Кримінального кодексу України, дієвість яких була 
сумнівною. Так, за всі роки незалежності України, важко пригадати 
бодай одну справу, в якій ст. 375 КК України фігурувала б як 
самостійна кваліфікація. 

Нагадаємо, що згідно зі ст 375 К України, постановлення 
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови, а також ті самі дії, що спричинили тяжкі 
наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших 
особистих інтересах, - є кримінально караними. 

 Наразі, дана стаття стала безумовним трендом для органів 
прокуратури. Було відкрито відразу кілька проваджень проти 
служителів Феміди за ознаками винесення ними " завідомо 
неправосудного рішення". Спробуємо розібратися, яке ж рішення 
в принципі може вважатися неправосудним. 

Так, Л.Є. Виноградова пропонує дати загальне офіційне 
тлумачення поняття «неправосудний вирок (рішення, постанова, 
ухвала)» – неправосудним вироком (рішенням, постановою, 
ухвалою) суду є незаконний або необґрунтований судовий акт, 
винесений умисно або в результаті недбалості, які потягли або 
могли потягти за собою істотну шкоду правам чи інтересам 
громадян або інтересам держави[1]. На думку В. О. Навроцького 
"завідомо неправосудне рішення" характеризується двома 
ознаками: об'єктивною та суб'єктивною. Об'єктивна ознака 
полягає у тому, що такий вирок не відповідає вимогам закону та 
фактичним обставинам справи (вимогам законності і 
обгрунтованості). Крім цього, завідомо неправосудний вирок 
має характеризуватися і суб'єктивною ознакою - про це повинно 
бути точно, достовірно відомо судді, який його виносить[2] . 
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С. Є. Дідик вважає, що вирок суду є неправосудним, якщо він 
не відповідає вимогам закону та є необгрунтованим. «Законним 
є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального 
права при дотриманні норм процесуального права. 
Обгрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і 
всебічно з’ясованих обставин у справі, підтверджених доказами, 
які були дослідженні в судовому засіданні. Неправосудність 
відповідного судового акта прямо пов’язана з суттєвим 
порушенням прав і свобод особи або інтересів правосуддя в 
цілому» [3]. 

Отже,  в теорії кримінального права по-різному визначають 
зміст поняття «неправосудного рішення». Такі вчені-
криміналісти   як А.В. Галахова, С.Є. Дідик, О.Ю. Карташов, 
О.О. Кваша, М.Й. Коржанський, Є.В. Лащук, Л.В. Лобанова, 
В.О. Навроцький, Ш.С. Рашковська в своїх працях не 
пропонують найбільш істотних ознаки завідомо неправосудного 
вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 КК України. 
У науково-практичних коментарях не звертається особливої 
уваги на нюанси. Тому, на нашу думку, доцільно частину першу 
статті 375 КК України після слів "завідомо неправосудного" 
доповнити словами "незаконного чи(або) недостовірного", 
оскільки, правильне визначення здатне сприяти (разом з іншими 
заходами) протидії суддівському свавіллю, однаковому 
розумінні та застосуванні даної статті, та не викликатиме 
протиріч щодо правильного тлумачення даного поняття.  
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Предмет контрабанди за Кримінальним кодексом України 
 

Контрабанда є центральною ланкою економічної 
злочинності. Вона дозволяє уникнути сплати митних платежів, 
отримувати від злочинної діяльності максимальний прибуток і 
таким чином збагачувати капітал. 

Проблема контрабанди актуальна сьогодні практично в усіх 
країнах світу. Надбрибутки від даного виду незаконної 
діяльності приваблюють не лише «підприємців», але й окремих 
урядових осіб, що виводить контрабанду на новий рівень і 
ускладнює боротьбу з нею [1, c.1]. 

Під контрабандою в законодавстві України розуміється 
переміщення через митний кордон України поза митним контролем 
або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, 
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 
матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської 
зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних 
засобів негласного отримання інформації. 

 Згідно зі ст. 201 Кримінального кодексу України, предметом 
контрабанди є культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, 
вибухові речовини, радіоактивні метали, зброя та боєприпаси 
(крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до 
неї), а також спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації. 

Під культурними цінностями належить розуміти об’єкти 
матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, 
етнографічне та наукове значення та підлягають збереженню, 
відтворенню й охороні відповідно до законодавства України.   

Отруйні речовини – це речовини, які при надходженні до 
організму людини навіть у невеликих дозах здатні викликати її 
отруєння, тобто порушення цілісності чи нормального 
функціонування внутрішніх органів людини та/або порушення 
нормальної роботи організму людини як природної системи, що 
може спричинити її смерть [2, с. 246]. 
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Сильнодіючими речовинами визнаються лікарські, побутові, 
промислові та інші хімічні речовини, здатні своїм впливом на 
живий організм заподіяти йому шкоди. 

Вибухові речовини – це хімічні речовини, здатні під впливом 
зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що 
відбувається з виділенням великої кількості тепла і газоподібних 
продуктів. 

Радіоактивні матеріали – це будь-які матеріали, які містять 
радіонукліди і для яких питома активність і сумарна активність 
вантажу перевищують межі, установлені нормами, правилами й 
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. 

Під зброєю розуміються предмети (пристрої), які мають 
спеціальне призначення для знищення живої та іншої цілі і, як 
правило, відповідають стандартним зразкам або історично 
виробленим типам. Бойові припаси – це пристрої або предмети, які 
конструктивно призначені для пострілу зі зброї відповідного виду 
[2, c. 542]. 

Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації – це 
технічні, програмні засоби, устаткування, апаратура, прилади, 
призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані, 
пристосовані) для негласного отримання інформації. 

Викладене свідчить про те, що дані предмети об’єднують такі 
ознаки: це речі майнового характеру, як правило, обмежені або 
виключені з вільного цивільного обігу і становлять підвищену 
небезпеку або особливу цінність, а тому необхідність 
криміналізації їх незаконного обігу у будь-якій цивілізованій 
державі очевидна. 
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Рішення Європейського суду з прав людини  

як джерело права в Україні 
 

Право має зовнішню форму свого виразу, під якою традиційно 
розуміють джерела права, що формально закріплюють правові 
явища і дозволяють адресатам знайомитися з їх змістом і 
користуватися ними.  

У сучасній юридичній літературі під джерелом права розуміють 
вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні 
форми вираження і закріплення норм права, які надають їм 
юридичного, загальнообов'язкового значення [1, с. 326]. 

Україна належить до романо-германської правової сім’ї, а 
тому основним джерелом права є нормативно-правові акти, 
проте положення чинного законодавства України дозволяє дійти 
висновку про те, що і судова практика, що характерне 
англосаксонській правовій сім’ї, все частіше застосовується як 
джерело права. Зокрема, таку роль відіграють рішення 
Європейського суду з прав людини. 

Визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини 
відбулося внаслідок ратифікації Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі - Конвенція). Відповідно 
до положень ст. 46 Конвенції рішення даного суду є 
обов’язковими для всіх держав-учасниць [2].  

Основним завданням Європейського суду є забезпечення 
дотримання і виконання норм Конвенції державами-учасницями. 
Реалізація даного завдання здійснюється шляхом розгляду і 
вирішення конкретних справ, прийнятих ним до свого провадження. 

В Україні обов’язковість застосування практики Європейського 
суду з прав людини національними судами при розгляді і 
вирішенні справ закріплюється спеціальним законом «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини». Зокрема, ст. 17 даного закону передбачає, що 
«суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику 
Суду як джерело права» [3]. 
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З року в рік авторитет Європейського суду з прав людини у 
ролі наднаціонального органу правосуддя почав зростати. 
Завдяки його діяльності відбувається активний процес 
гармонізації й інтеграції правових систем європейських країн. 
Маючи незаперечний авторитет для національних органів влади, 
ці рішення набувають характеру специфічного джерела права,  
безпосередньо впливаючи на розвиток національних правових 
систем. 

Хоча на законодавчому рівні закріплена обов’язковість 
виконання рішень Європейського суду з прав людини, на 
практиці можна спостерігати недотримання цих вимог шляхом 
невиконання або тривалого виконання вказаних рішень. У своїх 
рішеннях даний суд неодноразово наголошував на тому, що 
рішення суддів підлягають обов’язковому виконанню. Так, у 
справі «Горнсбі проти Греції» було зазначено, що виконання 
рішення, винесеного будь-яким судом, має розглядатися як 
невід’ємна частина «судового процесу» [4, с. 42].  

Отже, незважаючи на те, що судовий прецедент не є 
офіційним джерелом права в Україні, вітчизняні суди мали б 
використовувати рішення Європейського суду з прав людини 
власне як джерело права, оскільки його значення та практична 
цінність для нашої правової системи дасть можливість 
вдосконалити національне законодавство та імплементувати 
європейські стандарти  у правосуддя.  
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Гібридна війна – це війна із поєднанням принципово різних типів 

і способів ведення війни, які скоординовано застосовуються задля 
досягнення спільних цілей [5]. Термін «гібридна війна» 
використовував у своєму дослідженні «Конфлікт у ХХІ столітті. 
Поява гібридних воєн» Ф. Хоффман, розуміючи його як 
комбіноване використання ворогом дозволеної зброї, партизанської 
війни, тероризму, сепаратизму, злочинної поведінки та пропаганди 
для досягнення політичних цілей. На думку С.Асланова, на таку 
схему ведення війни надзвичайно складно відреагувати відразу, 
адже регулярні війська ворога не перетинають кордони незалежної 
держави. Замість цього відбувається «прихована анексія» із 
залученням бойовиків та етнічних груп на місцях за домовленістю й 
під керівництвом держави, яка формально заперечує свою участь у 
дестабілізації етнополітичної ситуації [4]. 

Типовими компонентами гібридної війни є використання: 
класичних прийомів ведення війни (із військовослужбовцями в 
уніформах, військовою технікою та ін.); нерегулярних збройних 
формувань (повстанців, терористів, партизан та ін.); та таких 
типів війни і прийомів як інформаційна і кібервійна. При цьому 
сторона-агресор може залишатися публічно непричетною до 
розв'язаного конфлікту. Гібридна війна - це тип конфлікту, який 
усе частіше буде застосовуватися у 21 столітті.  

Класичним прикладом ведення гібридних воєн є агресія 
Російської Федерації на Кавказі: війна в Карабаху, де Російська 
Федерація неофіційно прийняла сторону Вірменії проти 
Азербайджану; Російсько-Грузинська війна 2008 року, де Росія  
одночасно із застосуванням офіційної армії, вела інформаційну, 
кібер- та економічну війну. Важливим прикладом сучасності є 
збройний конфлікт на сході України, де держава-агресор підбурила 
та озброїла, надала цілковиту підтримку місцевим сепаратистським 
угрупуванням. За їх допомогою змогла фактично окупувати значні 
території Донецької та Луганської областей.  
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Визначальним атрибутом у гібридній війні є не так конкретна 
перемога, проведений ефектний бій, а тиск на країну як у 
політичному плані так і економічному, бажання поширити свій 
вплив на певну територію, або ж на всю країну. Це все здійснюється 
під страхом прямого військового вторгнення. В той же час, іноді, 
частина військових сил країни-агресора все ж веде бойові дії на 
території країни, хоча нападник ніколи цього не визнає.  

Відповідно до міжнародно-правового регулювання, окупація – 
це  зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї 
території іншої держави без отримання суверенних прав на неї [1]. 
Режим окупації регулюється Гаазькою конвенцією  1907 року, 
Женевською конвенцією 1949 року «Про захист цивільного 
населення, Гаазькою конвенцією «Про захист культурних 
цінностей у випадку збройного конфлікту» від 1954 року.  

Гаазька конвенція 1907 «Закони і звичаї сухопутної війни» (Гаага 
ІV) уточнила і доповнила норми звичаєвого права. Зокрема, в  Ст. 42 
Розділу III «Військова влада на території ворожої держави» сказано: 
«Територія визнається зайнятою, якщо вона дійсно знаходиться у 
владі ворожої армії. Захоплення поширюється лише на ті області, де 
ця влада встановлена і  здатна реалізовувати свою діяльність» [1]. 
Тобто, як випливає з вищезгаданих документів, територія вважається 
окупованою, коли вона знаходиться під безпосереднім контролем 
ворожої армії. Це означає, що окупація є доконаним фактом, а не 
законом. Неможливо за допомогою закону "оголосити" про окупацію.  

Гаазька конвенція 1907 року – це єдиний документ у 
міжнародному праві, який дає чітке визначення, що таке окупована 
територія, більше жоден документ не дає чіткого розуміння цього 
поняття, усі наступні документи посилаються на нього. 

На національному рівні держави зазвичай приймають закони, які 
регулюють статус окупованих територій. Наприклад, Закон України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» [3], Закон Грузії 
«Про окуповані території». Обидва цих закони встановлюють 
особливий правовий режим на територіях окупованих Російською 
Федерацією. У своїх вступних положення вони посилаються на 
Гаазьку конвенцію 1907 року та на Женевську конвенцію 1949 року, 
які є базою для створення національного законодавства з питання 
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окупованих територій. У даних законах не міститься теоретичного 
визначення окупованих територій. Але, наприклад, Закон України 
зазначає, що «перебування на території України підрозділів 
збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної 
Конституцією та законами України, міжнародно-правовими актами 
є окупацією частини території суверенної держави Україна та 
міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, 
передбаченими міжнародним правом» [3]. 

Ці два закони містять доволі схожі положення. Зокрема 
встановлюють, що всі органи, які створені окупаційною владою є 
поза законами та конституціями даних держав; будь-які угоди 
укладені на окупованій території не є дійсними; на визначених 
територіях забороняється будь-яка економічна, господарська, 
підприємницька та некомерційна діяльність, якщо вона підлягає 
державному регулюванню, зокрема ліцензуванню, отримання 
дозвільних документів, сертифікації тощо; користування державними 
ресурсами, у тому числі природними; забороняються міжнародне 
повітряне, морське та залізничне сполучення, а також міжнародні 
перевезення автомобільним транспортом; порушники закону несуть 
відповідальність перед законодавством даної країни.  

Стосовно населення окупованої території повинні виконуватися 
основні права людини, а також права, зафіксовані в нормах права 
збройних конфліктів. Забороняються з будь-яких мотивів викрадення, 
а також депортування населення окупованої території на територію 
держави, що окупує, або третьої держави. Проте для забезпечення 
безпеки населення, або з особливо вагомих військових міркувань 
можлива повна або часткова евакуація певного окупованого району. 
Окупаційна влада не може примушувати населення окупованих 
територій служити у своїх збройних силах або допоміжних 
підрозділах, а також примушувати до надання відомостей про армію 
й оборонні засоби іншої воюючої держави. Особи, яким більше 18 
років, можуть бути направлені на примусові роботи, якщо це 
необхідно для потреб окупаційної армії або пов'язано з діяльністю 
комунальних підприємств, забезпеченням населення харчуванням, 
житлом, одягом, транспортом, медичною допомогою. Окупаційна 
адміністрація повинна поважати життя, честь і гідність, сімейні 
права та релігійні переконання населення зайнятих територій. Не 
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допускається захоплення, знищення або пошкодження власності 
громад, церковних, добродійних, освітніх, художніх і наукових 
установ незалежно від форми власності. Окупаційна влада 
зобов'язана забезпечити захист і повагу до культурних цінностей 
(пам'яток архітектури, мистецтва, історії, наукових колекцій, 
архівних матеріалів і т. д.), що перебуває під їх контролем. 
Реквізиція приватної власності для потреб окупаційної адміністрації 
допускається з урахуванням місцевих можливостей і за умови 
оплати вилученого або видачі відповідної розписки. Руйнування 
приватної власності забороняється, крім випадків абсолютної 
військової необхідності [2]. 

Тож можна сказати, що загальне правове регулювання порядку 
реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, 
особливостей перетину меж окупованої території, вчинення 
правочинів і здійснення управління на окупованій території в цілому 
врегульовані міжнародним правом. 

На сьогодні потребує уточнення нормативне визначення 
окупованої території як «зайнятої збройними силами однієї 
держави частини або всієї території іншої держави», оскільки в 
сучасних умовах окупація може відбуватися і без явного 
військового втручання збройних сил країни-агресора. 
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Визначення злочину в кримінальному праві 
 

Злочин – це діяння людини, яке посягає на найважливіші 
суспільні відносини, які склалися і є визнаними та прийнятними в 
суспільстві, внаслідок чого вони охороняються кримінальним 
законом. Відповідно до ч.1 ст.11 КК України, злочином є 
передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне винне 
діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Злочин 
завжди суперечить інтересам суспільства, обмежує права особи або 
позбавляє таких прав одних на користь інших усупереч правовим 
приписам. При цьому, оскільки суспільні відносини та й саме 
суспільство постійно змінюються і розвиваються, змінюється та 
розвивається й поняття злочину. 

Ознаками злочину є: 1) Суб'єкт злочину – фізична осудна 
особа, яка на момент вчинення злочину досягла віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність; 2) суспільна небезпечність 
як ознака злочину полягає в тому, що діяння або заподіює 
шкоду відносинам, які охороняються кримінальним законом, 
або містить у собі реальну можливість заподіяння такої шкоди.  

Оцінка суспільної небезпечності діяння як ознаки злочину 
відбувається на двох рівнях: на законодавчому, коли законодавець 
криміналізує суспільне небезпечне діяння; на правозастосовному, 
коли орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя оцінюють 
суспільну небезпечність вчиненого злочину.   

Значення суспільної небезпечності як матеріальної ознаки 
злочину полягає в тому, що: вона є основним об'єктивним критерієм 
визнання діяння злочином, його криміналізації; дозволяє дати 
класифікацію злочинів за ступенем тяжкості; визначає межу між 
злочином та іншими правопорушеннями; є однією з загальних засад 
індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання. 

3. Винність є обов’язковою ознакою злочину, оскільки ця ознака 
– найважливіший принцип кримінального права – принципом 
суб'єктивного ставлення, тобто відповідальності тільки за наявності 
вини, що передбачено ст. 62 Конституції України. Частина 2 ст. 2 
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КК України закріпила цей принцип, вказавши, що особа вважається 
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

4. Кримінальна протиправність як ознака передбачає, що не може 
вважатися злочином діяння, не передбачене кримінальним законом, 
хоча воно, можливо, й становить небезпеку для суспільства. 

Кримінальна протиправність злочинів встановлюється в 
результаті прийняття відповідних законів, внесення до них змін 
і доповнень. Тому коло злочинів змінюється в ході 
правотворчості – певні діяння стають кримінально протиправними і 
набувають рис злочинів (відбувається так звана криміналізація), 
або ж, навпаки, у кримінальному законі відбуваються зворотні 
процеси, внаслідок яких певні діяння перестають визнавати 
злочинами  

5. Караність - це ознака, яка прямо не вказана у законодавчому 
визначенні загального поняття злочину, а випливає з інших ознак.  
Караність полягає у правомірній загрозі застосування за вчинення 
злочину покарання, встановленого у кримінально-правовій санкції. 
Караність не означає автоматичного покарання всіх, без винятку, 
винуватих осіб, оскільки кримінальний закон надає можливість 
карати лише в порядку менш жорстких санкцій, не пов'язаних з 
ізоляцією особи від суспільства, і переходити до більш жорстких 
санкцій, у яких передбачаються певні строки ув'язнення. 

Отже, злочином можна вважати діяння, наділене всією 
сукупністю передбачених законом ознак. Відсутність хоча б однієї з 
них означає, що діяння втрачає статус злочину, оцінюється як інше 
(незлочинне) правопорушення або навіть як правомірна поведінка. 
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Психологічні особливості вбивства матір’ю  

своєї новонародженої дитини 
 

Будь-яке вбивство є тяжким злочином, оскільки позбавляє 
людину найбільш цінного блага – життя. У загальній структурі 
злочинності дітовбивства складають невеликий відсоток. Але 
водночас ці злочини високолатентні, що свідчить про 
необхідність наполегливої профілактики, спрямованої на 
запобігання їх вчиненню. 

Підставою для віднесення дітовбивства до злочинів з 
пом’якшуючими обставинами є особливості суб’єктивної сторони 
злочину, а саме: специфічний психофізичний стан жінки під час 
пологів або відразу після них. При цьому зумовлений пологами 
стан не можна розглядати як причину дітовбивства, він є 
обставиною, яка послаблює здатність жінки до правильного 
вибору варіанту поведінки. Але даний злочин рідко вчиняється 
за одним мотивом, як правило, спонукання мають комплексний 
характер. 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 117 КК України, 
характеризується умисною формою вини. Однак психічне ставлення 
особи як до своїх дій, так і до їх наслідків при вчиненні цього 
злочину характеризується певними психофізичними особливостями 
стану жінки. Його вчинення зумовлене: 1) сукупністю емоційної 
напруги, викликаною тривалим терміном вагітності і важкими 
пологами та психічними процесами, що їх супроводжували (сімейні 
конфлікти, подружня зрада, соціальний та матеріально-побутовий 
стан, неможливість вчасного проведення аборту); 2) наявністю 
тимчасового психічного розладу, який послаблює здатність матері 
усвідомлювати свої дії в повній мірі та керувати ними (жінка 
відчуває гостру потребу у моральній підтримці близьких людей, 
страх, тривогу, гнів, відчай; дитина видається ворогом, материнський 
інстинкт пригнічується) [1, с. 22].  

У теорії кримінального права неодноразово здійснювалися 
спроби охарактеризувати психологічні особливості матері та 
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визначити ймовірні шляхи вирішення проблемного питання 
дітовбивства. На нашу думку, дуже влучно визначила основні 
заходи запобігання злочину О.Л. Старко, серед яких: 
підвищення матеріального добробуту українських родин; 
стимулювання народжуваності, в тому числі і збереження 
репродуктивного здоров’я; організація підтримки й допомоги 
жінкам для подолання складної життєвої ситуації; підвищення 
рівня духовного та морального розвитку особи за допомогою 
методів сімейного, статевого, правового виховання; виявлення 
та облік жінок, у поведінці яких спостерігаються небезпечні 
тенденції до вчинення злочинів; вивчення їх морально-
психологічних, соціально-демографічних ознак для ефективного 
проведення профілактичної роботи; виявлення джерел 
негативного впливу на конкретних жінок, вжиття заходів щодо 
їх усунення та багато ін.[2, с. 164].  

Відповідно до проведеного нами дослідження можна дійти 
висновку, що динаміка дітовбивств має нестабільний характер, 
що не дозволяє встановити будь-які закономірності прояву 
розглядуваних злочинів. Певною мірою це пояснюється 
високою латентністю дітовбивств, що зумовлено ймовірністю 
приховування трупів немовлят і легковажним ставленням 
держави та суспільства до проблеми абортів.  

Отже, розглядуваний вид злочину ще недостатньо досліджений 
як у кримінально-правовій, так і в кримінологічній науці. Тому 
спеціальне комплексне дослідження означеної проблеми є 
доцільним і необхідним кроком для кримінально-правової та 
кримінологічної характеристики дітовбивства, а також для 
розробки системи заходів з його запобігання.  
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Поняття національного суверенітету 

 
Термін «суверенітет» походить від латинського «suverenus» 

(володар) і означає «повновладдя» [1, с. 44].  В інших джерелах 
вказується, що даний термін походить від французького 
«souverainete» – верховна влада [2, с. 466]. Оскільки сам термін 
«нація» трактується неоднаково, то і зміст поняття 
«національний суверенітет» залишається чітко не визначеним. 
Наприклад, в політичному значенні «нація» - це сукупність 
політично суб'єктивних громадян, що здійснюють колективні 
національні інтереси через механізм власної політичної 
організації — національної держави.. Як етнічна спільнота, 
«нація» — це спільнота, яка має спільне історичне походження, 
з єдиною мовою і самосвідомістю (як особистим відчуттям 
«національної ідентичності» так і колективним усвідомленням 
своєї єдності і відмінності від інших), власною державністю або 
прагненням до її створення.  

Тому у сфері права розуміння нації має сприйматися через 
призму етнічного і політичного спрямування. Відповідно доцільно 
розрізняти такі поняття як «суверенітет нації» і «національний 
суверенітет». «Суверенітет нації» означає повновладдя всього 
населення певної держави. У такому розумінні це поняття буде 
тотожне із поняттям «народного суверенітету». «Національний 
суверенітет» стосується конкретної національності, яка реалізовує 
своє право на самовизначення.  

Отже, національний суверенітет – це не саме право, а певна 
специфічна властивість суб’єкта, яка є умовою, підставою 
виникнення відповідних прав. Існує безпосередній зв’язок між 
юридичною категорією «правосуб’єктність» та політико-
правовою категорією «суверенність». Стосовно таких специфічних 
суб’єктів права, як народ, нація можна сказати, що уособленням 
їхньої правосуб’єктності є саме суверенітет. 

Основними правами нації, на думку О.Ф. Скакун, є:  
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– право на існування і вільний розвиток, володіння реальною 
можливістю визначати характер свого національного життя, 
включаючи спроможність реалізувати право на політичне 
самовизначення; – право на вільний розвиток національних потреб: 
економічних і соціальних; – право на духовно-культурний розвиток, 
повага національної честі і гідності, розвиток національної мови, 
звичаїв, традицій; – право розпоряджатися природними і 
матеріальними ресурсами на своїй території; – право на мирне 
співіснування з іншими народами та націями [3, с. 46]. 

Ю.В. Волошина зазначає, що до найважливіших, визначальних 
прав нації необхідно віднести насамперед право нації на 
самовизначення (саме це право відображає рівень самостійності 
нації, її потенційну та фактичну суб’єктність, яку вона може 
реалізувати як шляхом створення суверенної держави, так і у 
формі регіональної або культурно-національної автономії). Саме 
в тому, як намагається реалізувати нація це право, яке місце в 
цьому процесі займають права і свободи людини, виявляється 
рівень її політичної і правової зрілості) та право на збереження  і 
розвиток національної мови [4, с. 101].  

Отже, суверенітет нації, її повновладдя означає володіння 
реальною можливістю визначати характер свого національного 
життя, самостійно вирішувати питання, що стосуються розвитку 
національної свободи та національних потреб, право на повагу 
національної честі й гідності, розвиток культури, мови, звичаїв, 
традицій, створення національних установ. Повновладдя однієї нації 
неможливе без дотримання суверенітету інших націй і народностей, 
без поважного ставлення до їх національних потреб і прав. 
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Стан афекту 

 
Останнім часом ми часто чуємо такий термін, як “стан 

афекту”. А що ж таке стан афекту і чому він з кожним роком 
стає все більш популярнішим? Афект – це стан сильного 
душевного хвилювання, що виникає в результаті насильства, 
знущання, тяжкої образи або тривалої за часом ситуацією, що 
надає травмуючий вплив на психіку людини. Залежно від типу 
афекту він може бути пом'якшуючою  або зовсім виключає 
кримінальну відповідальність обставиною. 

Цей стан останнім часом активно почали досліджувати 
вченіі. Цій темі присвятили свої праці такі вчені: М.І. Бажанова, 
С.В. Бородіна, В.М. Бурдіна, О.В. Бурка, В.К. Грищук, 
М.Й. Коржанський, М.В. Костицький, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, 
В.І. Осадчий, О.М. Попова, О.І. Рарога, Б.В. Сідорова, 
О.Д. Сітковська та багато інших.  

Стан афекту в свою чергу поділяється на 2 види: 
фізіологічний та паталогічний афект.  

Фізіологічний афект, хоча і впливає на психіку людини, усе 
ж не позбавляє її можливості контролювати свої дії та 
відповідати за них [2]. Фізіологічний афект – це нехворобливий 
тимчасовий стан. Він установлюється судово-психіатричною 
експертизою і є медичною підставою для визнання особи 
обмежено осудною. 

Патологічний афект – це хворобливий стан психогенного 
походження, що виникає в практично психічно здорової 
людиниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D
0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)  ‐ 
cite_note‐6. Патологічний афект призводить до глибокого 
потьмарення свідомості та автоматичних безцільних дій. 
Патологічний афект встановлюється судово-психіатричною 
експертизою та є медичною підставою для визнання 
особи неосудною. 
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Говорячи про стан сильного душевного хвилювання, 
законодавець не розкриває його суті, а без цього неможливо 
правильно визначити юридичну природу складу злочину. Одні 
вчені, вказуючи на сильне душевне хвилювання, мають на увазі 
лише фізіологічний афект і вважають такий стан не 
хворобливим. І тут постає ще одне питання, а чи можна 
ототожнювати стан сильного душевного хвилювання з станом 
афекту? На думку більшості вчених ці поняття не є подібними, 
оскільки не кожний афект визнається станом сильного 
душевного хвилювання. 

На сьогодні існують різні погляди на трактування видів  
покарання, вчинених у стані афекту. Наприклад, О.М. Попов 
вважає, що в стані сильного душевного хвилювання, 
викликаного протиправною або аморальною поведінкою 
потерпілого, буде заподіяно легке чи середньої тяжкості тілесне 
ушкодження, кримінальна відповідальність виключається з 
урахуванням положень про малозначність діяння [3, C.84-85]. 

О.В. Авраменко зазначає, що поняттям «стан сильного 
душевного хвилювання» охоплюється не тільки стан афекту, але 
й інші сильні за своїм впливом на психічну діяльність емоційні 
стани, оскільки зменшувати здатність особи в повній мірі 
усвідомлювати свої діяння та  керувати ними можуть різні 
емоційні стани [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що стан афекту займає 
важливе місце у сучасному світі, адже людина піддається різним 
психічним впливам, унаслідок чого вчиняє протиправне діяння.  
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Юридико-психологічні особливості підтримання 

державного обвинувачення в суді 
 

Однією з основних конституційних функцій прокуратури 
України, яка відіграє важливу роль у захисті прав, свобод і 
законних інтересів людини та громадянина, є підтримання 
державного обвинувачення в суді (ст. 121 Конституції України) 
[1], ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» [2].  

Проблеми, пов’язані з підтриманням прокурором державного 
обвинувачення в суді розглядали у своїх працях такі науковці, як 
К. Бєлоусова, І. Вернидубов, Ю. Грошевий, Ю. Дьомін, О. Звірко, 
В. Зеленецький, І. Караван, П. Каркач, Я. Ковальова, І. Козьяков, 
В. Маляренко, Р. Сидоренко, В. Сухонос, С. Тищенко, В. Юрчишин 
та ін. Та попри це, окремі питання, що стосуються функції 
підтримання державного обвинувачення в суді, дискусійні та 
потребують подальшого дослідження й удосконалення. 

Державне обвинувачення – це процесуальна діяльність прокурора, 
що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою 
забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 3 Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК Украни) [3].  

Наявність функції обвинувачення є неодмінною умовою і 
підставою для виникнення функцій захисту і функції вирішення 
справи по суті, наявність і нормальне здійснення яких 
забезпечує реалізацію обвинувачем своїх претензій та 
повноважень і досягнення ним передбаченої законом мети – 
встановлення в суді шляхом подання й аналізу доказів вини 
конкретної особи у вчиненні певного кримінального 
правопорушення.  

Тобто обвинувачення є самостійною кримінально-
процесуальною функцією, відокремленою від функцій захисту 
та правосуддя, являє собою діяльність уповноважених на те 
органів, яка спрямована на швидке і повне розкриття 
кримінальних правопорушень, викриття винних та забезпеченні 
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правильного  застосування законів з метою належного 
вирішення кримінального провадження у суді. 

Закон України «Про прокуратуру» дає  чіткий перелік 
функцій, що покладаються на прокурора, до яких, окрім 
підтримання державного обвинувачення в суді, належать також 
представництво інтересів громадянина або держави в суді у 
передбачених законом випадках, нагляд за додержанням законів 
органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство, нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян.  

Ю. Дьомін справедливо зазначає, що засади гласності та 
відкритості судового провадження вимагають від прокурора 
уміння оперативно реагувати на всі порушення закону на цій 
стадії, швидко приймати обґрунтовані рішення в умовах 
змагальності процесу, володіти навичками риторики, публічного 
виступу в судових дебатах на очах у преси та суспільства і не 
забувати про принцип презумпції невинуватості [4, с. 12]. 

Отже, діяльність прокурора у кримінальному провадженні 
вимагає належної професійної і психологічної підготовки та 
успішного підтримання обвинувачення в суді. Разом з тим, якщо у 
результаті судового розгляду кримінального провадження прокурор 
дійде висновку про відсутність події кримінального правопорушення, 
відсутність у діянні обвинуваченого складу кримінального 
правопорушення, державний обвинувач зобов’язаний відмовитись 
від підтримання державного обвинувачення, забезпечивши в такий 
спосіб виконання завдань кримінального судочинства. 
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Богдан Сичов 
Науковий керівник – доц. Л.І. Заморська 

 
Юридична термінологія сучасного українського права 

 
Після здобуття Україною незалежності й обрання європейсько-

інтеграційного вектора на фоні загальних глобалізаційних процесів 
виникла потреба загальної уніфікації та реструктуризації 
української юридичної термінології для забезпечення якомога 
належного функціонування суспільства. У зв’язку з цим у надрах 
сучасної лінгвістики виникла нова прикладна дисципліна – 
термінознавство, яка поступово уточнює свої самостійні функції на 
перетині кількох наук – лінгвістики, логіки та відповідних 
галузевих спеціальностей, у нашому випадку – юридичної та, 
відповідно, юридичної термінології як підсистеми в межах 
загальної лексичної системи [1, c. 99]. 

Розвиток сучасної юридичної термінології нерозривно 
пов'язаний з розвитком політичної, юридичної та національної 
традиції, державотворчими процесами на території України, 
розвитком національної правової системи та української мови. 
Вимоги до юридичних термінів були неодноразово об’єктом 
уваги як українських дослідників (Н. Артикуци, Л. Чулінди, 
С. Толстої, З.Тростюк, М. Вербенєц, А. Красницької та ін.), так і 
зарубіжних (Т. Губаєвої, О. Піголкіна, Н. Івакіної, Г. Федорова, 
В. Каратухіна, Н. Хабібуліної та ін.). Утім, нерідко вимоги 
науковців до юридичних термінів не тільки не збігалися, а й 
навіть суперечили одна одній [2, c. 294].  

У сучасній українській юридичній термінології спостерігається 
тенденція до запозичення іноземних юридичних термінів, оскільки 
українська правова система після здобуття нашою державою 
незалежності розвивається у тісній взаємодії  з іншими правовими 
системами світу. Проте даний фактор на нашу думку негативно 
впливає на національну юридичну термінологію оскільки, вона 
перестає створювати власні юридичні терміни, і в більшості 
випадків займається пристосуванням та інтеграцією іномовних і 
міжнародно-правових норм, що в свою чергу відповідає сучасним 
глобалістичним процесом, але створює додаткові перепони в 
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розумінні юридичних термінів значною частиною українського 
суспільства, рівень юридичної обізнаності яких залишається 
надзвичайно низьким. 

В українській термінології умовно виділяють два типи 
термінотворення лексико-семантичний та словотвірний аспекти. 
Так, на думку Л.І. Чулінди, словниковий склад української 
юридичної термінології формується з різних джерел, які умовно 
можна поділити на 5 груп: 
 по-перше, запозичення латинських термінів і правових 

понять, які стали підґрунтям для термінології різних 
правових систем (апеляція, алібі, документ, реформа); 

 по-друге, використання термінів з нормативно-правових 
актів Київської Русі (закон, суддя, свідок, карати); 

 по-третє, надходження термінології з розвинутих сучасних 
правових систем (контрабанда, бартер, монополізм); 

 по-четверте, існування термінології нормативно-правових 
актів України (Конституції, законів, кодексів), міжнародних 
документів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [3, c. 224]. 
Підсумовуючи вищезазначене, зазначимо, що проблематика 

української юридичної термінології є важливим державно-
правовим явищем, яке потребує дослідження для правильного 
розуміння нормативно-правових актів. Укладання та видання 
юридичних термінологічних словників, проведення 
різноманітних термінологічних конференцій у поєднанні з 
практичним застосуванням повинно забезпечити юридичну 
науку України якісними юридичними термінами. 
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Анастасія Сіра 
Науковий керівник: доц. О.В. Кіріяк 

 
Свобода договору як принцип цивільного права 

 
Україна бажає приєднатися до європейського товариства, тому 

європейська інтеграція на сьогодні є одним із основних напрямків 
державної політики. Таке завдання зумовлює необхідність 
приведення законодавства України у відповідність з європейськими 
стандартами права, а також здійснення численних змін в правовій та 
економічній сферах. Це стосується лібералізації правового 
регулювання економічних відносин, у тому числі – подальшого 
розвитку принципу свободи договору. Проблема дії принципу 
свободи договору наразі актуальна для науки цивільного права 
України. 

Цей принцип досліджувався достатньо багато, як у рамках 
підручників з цивільного та господарського права, так і у 
спеціальних дослідженнях, наприклад А.П. Бєляєвою, 
В.О. Горєвим, А.В. Луць, Ю.В. Цюкало, В. Мілаш  тощо. 

Принцип свободи договору належить до загальних засад 
цивільного законодавства, закріплених у ст. 3 ЦК України, та є 
одним із принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав.  

Свобода договору виникла тоді ж, коли і сам договір. Адже 
основним елементом договору є узгодження вільного волевиявлення 
його сторін. Не маючи свободи, сторони не можуть висловити 
власну волю. На різних етапах розвитку суспільства свобода 
суб’єктів договірних відносин була не однаковою. Вона визначалася 
по-різному і залежала від тієї міри суспільної свободи, якою були 
наділені суб’єкти цивільних правовідносин. 

Зміст свободи договору в загальному розкривається в ст. 627 ЦК 
України, яка з посиланням на ст. 6 ЦК України встановлює 
співвідношення актів цивільного законодавства і договору, визначає ті 
елементи принципу свободи договору, щодо яких сторони є вільними. 
Вищевказаний принцип виражається в таких основних положеннях. 

По-перше, сторони цивільних правовідносин самі визначають, 
укладати їм договір чи ні та з ким із партнерів вступати у договірні 
правовідносини, тобто вибір контрагента договору та вирішення 
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питання про встановлення договірних відносин, за ЦК України, 
вирішується самими сторонами договору. Як виняток з цього 
правила законом можуть встановлюватися певні обмеження щодо 
вибору контрагентів. По-друге, сторони самі обирають вид договору, 
який регулюватиме їх взаємні відносини. Причому сторони можуть 
обрати не обов'язково договір, передбачений законом, але й договори, 
які прямо не передбачені законом, крім тих, що суперечать його 
загальним засадам. По-третє, сторони самостійно визначають 
умови (зміст) договору, що відповідно зі ст. 628 ЦК України, 
означає те, що сторони договору мають право на волевиявлення. 

Також до елементів змісту даного принципу часто відносять 
можливість укладати змішані договори. 

Проте свобода договору не безмежна. Винятком із загального 
принципу свободи договору є випадки, коли: 

1) укладення договору є обов'язковим (публічний договір, 
основний договір, укладений у виконання попереднього тощо); 

2) укладення договору певного типу може бути заборонено тим 
або іншим суб'єктам, що випливає, як правило, з природи діяльності, 
яка оформляється відповідними договорами (наприклад, не маючи 
статусу суб’єкта підприємницької діяльності, особа не має права 
укладати договори комерційної концесії); 

3) будь-яка з сторін договору позбавлена можливості брати 
участь у формуванні його умов (на основі типових договорів, 
договору приєднання). 

 Підсумовуючи викладене, можна сказати, що принцип свободи 
договору є основоположним принципом цивільного права та 
загальною засадою цивільного законодавства. Свобода договору – 
яскравий приклад  втілення диспозитивності у правових відносинах. 
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Христина Слободян 
Науковий керівник – доц. А.В. Шевчук 

 
Проблеми кваліфікації вбивства через необережність 

 
Вбивство через необережність є специфічним злочином, 

оскільки дія суб’єкта спрямована не на позбавлення життя, а на 
досягнення іншого результату, не завжди навіть злочинного.  

Даний склад злочину залишається відносно нерозповсюдженим 
злочином в Україні, проте актуальність даної проблеми 
визначається високим ступенем суспільної небезпеки, 
недостатнім розробленням теоретичних аспектів проблеми, а 
також наявністю помилок у кваліфікації вбивства через 
необережність та необхідністю їх усунення. 

Проблема кваліфікації насамперед полягає у встановленні 
суб’єктивної сторони, а саме: форми вини, яка у даному злочині 
характеризується необережністю – злочинною самовпевненістю 
або злочинною недбалістю[1, С. 34]. 

Отже, у випадках,  коли особа,  яка позбавила потерпілого життя, 
передбачала  можливість  настання шкідливих наслідків своїх дій чи  
бездіяльності,  але легковажно  розраховувала  на  їх  відвернення 
(злочинна  самовпевненість),  або  ж  не  передбачала   можливості 
настання таких наслідків, хоча повинна була й могла їх передбачити 
(злочинна  недбалість),  її  дії належить розглядати як убивство через 
необережність і кваліфікувати відповідно за ст. 119 КК України[2]. 

При злочинній самовпевненості необхідно встановити, що 
суб’єкт злочину розраховував на цілком реальні, певні обставини, 
які, на його думку, мали здатність відвернути настання смерті, однак 
такий розрахунок виявився легковажним. Обставинами, які, на 
думку винного, відвернуть настання смерті, можуть виступати його 
власні, особисті якості, дії інших осіб, що необхідно довести для 
застосування саме цієї статті. 

При злочинній недбалості проблеми кваліфікації зумовлені 
необхідністю доведення ознак вольового моменту цієї форми 
вини, адже при кваліфікації варто враховувати індивідуальні 
властивості особи, а також обстановку вчинення злочину, що у 
своїй сукупності визначають можливість або неможливість 
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виконання особою обов’язку дотримуватись необхідного 
ступеня обережності і передбачливості. 

Враховуючи вищезазначене, саме за вольовою ознакою 
необхідно проводити відмежування вбивства через 
необережність від випадкового заподіяння смерті (казусу), коли 
особа, що заподіює смерть потерпілому, не передбачає настання 
смерті потерпілого і за обставинами справи не повинна і не 
може цього передбачати[2].  

Дані проблеми розглядали багато науковців, які пропонували свої 
шляхи їх розв’язання. Зокрема, ми погоджуємось з думкою 
О.В. Гороховської, яка у своїх дослідженнях зазначає, що для 
кваліфікації діяння за ст. 119 КК України, а саме як злочинну 
недбалість, потрібно встановити момент передбачення, а також чи 
повинний був і чи міг винний передбачити настання смерті 
потерпілого. Автор стверджує, що ці питання належить вирішувати з 
урахуванням усіх конкретних обставин справи і особистих якостей 
винного, а саме: його розвитку, освіченості, уважності, а також, 
нерідко, – його спеціальних знань у певній галузі, чинних у цій галузі 
правил і нормативів, та знання і розуміння загальноприйнятих правил 
поведінки в умовах виробничого чи побутового ризику.  

А щодо проблем кваліфікації при злочинній самовпевненості, 
вважаємо, що для правильного застосування даної норми необхідно 
встановити, чи реальні і достатні обставини, на які розраховував 
суб’єкт злочин. 

Отже, проблеми кваліфікації вбивства через необережність 
можна вирішити шляхом детального дослідження усіх обставин 
справи. Для застосування ст. 119 КК України необхідно 
встановити наявність необережності стосовно злочинного 
наслідку – смерті іншої людини. 
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Олена Трофимова 
Науковий керівник – доц. Д.В. Костя 

 
Держава як суб'єкт фінансового права 

 
Одним з невід’ємних суб’єктів фінансового права є держава. 

Конституція України закріпила, що держава є відповідальною 
перед людиною за свою діяльність [1, ст. 3]. Дане конституційне 
положення є нормою прямої дії  та поширюється на всі види 
суспільних відносин, у тому числі й фінансово-правові.  

За роки незалежності України відбулося чимало реформ, 
сформувалося вітчизняне фінансове законодавство шляхом 
прийняття нормативно-правових актів, які в певній мірі 
доповнюють один одного, а іноді навіть і суперечать один 
одному. Саме тому актуальним питанням залишається 
визначення держави як суб’єкта фінансового права та її 
специфічного фінансово-правового статусу.  

Дане питання досліджували та розглядали такі провідні 
науковці, як В.Б. Авер’янов, Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, 
В.П. Нагребельний, О.П. Орлюк, Н.І. Хімічева та інші. Згідно з 
етатистською концепцією, ще з радянських часів 
підкреслюється особливе становище держави. 

О.П. Орлюк зазначає, що держава як суб’єкт фінансового права 
діє в особі уповноваженого органу державної влади або місцевого 
самоврядування. Це можуть бути органи загальної компетенції або 
органи спеціальної компетенції у сфері фінансової діяльності. 
Водночас, вчена зазначає, що у фінансових відносинах держава 
може виступати суб’єктом безпосередньо, а не через уповноважені 
нею органи, але виключно у міжнародній діяльності, передусім в 
рамках відносин у сфері державного кредиту [4, c. 72]. 

Деякі вчені вказують на те, що суб’єктами фінансового 
права виступає не держава в цілому, а її конкретні органи, які 
реалізують свої повноваження у конкретній сфері. Але 
віднесення держави в цілому до суб’єктів фінансового права 
пов’язують із необхідністю покладення на неї відповідальності у 
цих правовідносинах. Характерною ознакою держави як 
суб’єкта фінансового права є її деліктоздатність.  
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Найбільше держава як учасник фінансово-правових відносин 
проявляє себе у таких аспектах: 1) суверен,який реалізує владу на 
визначеній території; 2) скарбниця – тобто власник фінансових 
ресурсів, який у сфері фінансового права реалізує  свої права щодо 
публічних фондів коштів; 3) гарант суспільних інтересів, який має 
забезпечити реалізацію громадянами своїх прав і свобод, утому 
числі шляхом правового регулювання публічних фінансів; 4) 
держава як інструмент суспільства, призначення якого адекватний 
розподіл і задоволення публічних потреб [3, c. 121]. 

Також існує ще один, порівняно новий підхід, запропонований 
С. Архиповим [2, c. 363]. Його розуміння держави як суб’єкта 
фінансового права полягає в ідеї – держави-юридичної особи, або 
корпорації. Це виражається у сенсі, що основною метою держави є 
зовсім не підкорення усіх єдиній владі, а створення системи 
правового спілкування правової комунікації, спрямованої на 
узгодження волі громадян, що до неї входять, формування правових 
зв’язків, що забезпечують здійснення їх правових інтересів. Таке 
розуміння концепту держави як суб’єкта фінансового права 
ґрунтується на положенні, згідно з яким держава створюється для 
служіння праву, а через нього – потребам індивідів, їх окремих 
колективів і суспільства в цілому. Виходячи з цього, саме право 
(через формалізацію індивідуальних та колективних потреб людей) 
визначає сутність держави, мету її існування, а також завдання як 
невід'ємного учасника відносин у галузі публічних фінансів. 

Отже, незважаючи на плюралізм думок і позицій до 
трактування держави, на сьогодні більшість науковців розглядає її 
як повноцінний суб’єкт фінансового права з низкою специфічних 
рис і властивостей, зумовлених її публічно-правовим статусом.  
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Анастасія Туз 
Науковий керівник – доц. Д.В. Костя 

 
Незалежність НБУ як особливість його правового статусу 

 
На сьогодні питання розвитку національної економіки є дуже 

актуальним. Рівень економіки виражається через стабільність 
грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом, захищеність 
банківської системи, дієвість платіжно-розрахункового механізму. 
Саме надійність цих показників сприяють поліпшенню 
інвестиційного та бізнес-клімату в країні. Для досягнення цих 
цілей держава здійснює суворий всебічний контроль, що 
регламентується низкою нормативно-правових актів та 
спеціальним органом – Національним банком України. 

Національний банк України є центральним банком України 
[1; ст. 99], особливим центральним органом державного 
управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження 
і принципи організації якого визначаються Конституцією 
України, ЗУ «Про Національний банк України», ЗУ «Про банки 
та банківську діяльність», а також іншими нормативно-
правовими актами [2; ст. 2].   

НБУ є органом зі спеціальним статусом. Це означає, що він не 
належить до жодної гілки влади. Така особливість правового статусу 
НБУ зумовлена його основною функцією – забезпеченням 
стабільності гривні [1; ст. 99]. Для виконання цієї функції 
Національний банк повинен бути наділений певною самостійністю 
та незалежністю від інших органів державної влади. 

Національний банк є економічно самостійним органом, який 
здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах 
затвердженого кошторису адміністративних витрат, а у визначених 
цим Законом випадках – також за рахунок Державного бюджету 
України [2; ст. 4]. Хоч формально це майно перебуває у державній 
власності, центральний банк наділений правом розпоряджатися ним 
як власник. Цим НБУ відрізняється від державного банку, майно 
якого повністю контролюється державою. 

Незалежність НБУ означає, по-перше, що банк може вільно 
реалізувати свої функції для забезпечення власних цілей, а 
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по-друге, що його рішення не можуть переглядати будь-які інші 
органи державної влади й управління [3; с. 63]. 

Згідно з принципом незалежності НБУ не допускається 
втручання органів державної влади чи їх посадових осіб, будь-
яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і 
повноважень Національного банку, Ради НБУ чи Правління 
НБУ, а також службовців Національного банку інакше, як у 
межах, визначених Конституцією України та Законом України 
«Про Національний банк України». 

Одночасно чинне законодавство передбачає, що НБУ 
підзвітний як Президенту України, так і Верховній Раді України 
в межах їх конституційних повноважень [2; ст. 51]. 

Національний банк і Кабінет Міністрів України проводять 
взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, 
розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та 
соціального розвитку. Нацбанк підтримує економічну політику 
уряду в тому разі, якщо вона не суперечить забезпеченню 
стабільності грошової одиниці України [2; ст. 52]. 

Отже, Національний банк України є центральним банком 
України і наділений відповідною незалежністю. Це, зокрема, 
проявляється в його економічній самостійності, здатності вільно 
реалізовувати свої функції, приймати рішення в межах своєї 
компетенції, недопущенні втручання в його діяльність. Проте НБУ 
тісно співпрацює з іншими органами державної влади в галузі 
публічних фінансів. Незалежність центрального банку у сфері 
реалізації грошової політики не повинна суперечити законним цілям 
та принципам економічної політики держави і не повинна 
використовуватися в інтересах приватних фінансових установ чи 
інших осіб. 
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Наталія Фільварська 
Науковий керівник – доц. О.В. Щербанюк 

 
Роль Верховного Суду України у забезпеченні єдності 

судової практики 
 

Єдність судової  практики забезпечує стабілізуючу функцію 
гарантії рівного стандарту захисту прав і свобод людини, 
забезпечує впевненість особи у справедливості і дієвості законів, 
об’єктивності, неупередженості та передбачуваності правосуддя. 
А, отже, реалізується  конституційний принцип рівності всіх 
громадян перед законом і судом. 

Суперечливі рішення не можуть відповідати закону: адже 
тільки одностайна (єдина) інтерпретація закону може бути 
правильною. Приймаючи різні суперечливі рішення з однакових 
правових питань, суди діють не на законних підставах [3, с. 
574], що порушує положення Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод і перешкоджає 
адаптації права України до вимог права Європейського Союзу. 

Забезпечення єдності судової практики зумовлює також інші 
позитивні наслідки. Зокрема, це позначається на рівні 
завантаженості суддів, адже якщо в державі складається 
усталена судова практика, забезпечується її єдність, то особи, 
маючи намір звернутися з відповідною заявою до суду, можуть 
прогнозувати, яким буде судове рішення, тож певна кількість 
звернень до суду, а також випадків оскарження судових рішень, 
безумовно, зменшиться [2, с. 5]. 

Органом, який має забезпечити єдність судової практики в 
Україні, є Верховний Суд України. Верховному Суду України 
надано повноваження щодо узагальнення судової практики, 
аналізу судової статистики, прийняття постанов Пленуму 
Верховного Суду України щодо надання судам роз’яснень з 
питань застосування законодавства, а також надання судам 
нижчого рівня методичної допомоги. Діяльність Верховного 
Суду України зорієнтована на вироблення обов'язкових для всіх 
суддів правових позицій на запобігання помилок і їх усунення 
та спрямування судової діяльності в законне русло [3, с. 575]. 
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Які ж інструменти має Верховний Суд України для виконання 
покладеного на нього завдання забезпечення єдності судової 
практики? Закон України «Про забезпечення права на справедливий 
суд» 2015 року значно розширив підстави для перегляду судових 
рішень Верховного Суду України [1]. Насамперед перегляд судових 
рішень судів касаційної інстанції у зв’язку з неоднаковим 
застосуванням однієї і тієї ж норми матеріального права, 
процесуального права, а також невідповідність висновків суду 
касаційної інстанції Постанові Верховного суду України. 

Законодавець надав нам надзвичайно вагомий важіль: 
правовий висновок, зроблений Верховним Судом України,   є 
обов’язковим, при цьому не лише для сторін конкретного спору, 
як і кожне судове рішення, а й для всіх органів держаної влади, 
для всіх судів, які застосовують у своїй практиці витлумачену 
Верховним Судом України норму права. Безумовно, це 
викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Але так 
визначив законодавець, і, як засвідчує практика, ця новела 
ефективно виправдовує себе [2, с. 6]. 

Виходячи із викладеного слід констатувати, що Верховний 
Суд України відіграє суттєве значення у забезпеченні судової 
практики, що сприятиме єдності судової влади, про що свідчать 
внесені зміни до Закону України «Про забезпечення права на 
справедливий суд».  
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Науковий керівник – доц. А.Л. Паскар 

 
Загальна характеристика судових витрат  

у цивільному процесі України 
 

Актуальність дослідження сутності та ролі інституту судових 
витрат в цивільному процесі України пов’язана з тим, що сьогодні 
багато теоретиків та практиків в сфері юриспруденції піднімають 
питання про необґрунтовано збільшений розмір судових витрат, та 
про те, що саме цей фактор є перешкодою ефективної реалізації 
громадянами свого права на судовий захист. 

У науковій літературі зазначається, що судові витрати у 
цивільному процесі – це витрати, що несуть сторони, заявники 
та заінтересовані особи за вчинення в їх інтересах цивільних 
процесуальних дій, пов’язаних із розглядом справи у порядку 
цивільного судочинства [1, c. 93]. 

За загальним правилом, судові витрати несе сторона, яка 
ініціює судовий процес або окрему дію у межах судового 
розгляду справи. Однак після вирішення справи, суд за 
клопотанням сторони, на чию користь ухвалено рішення, 
зобов’язує іншу сторону відшкодувати понесені витрати.  

Види судових витрат, порядок їх сплати, розподілу, 
зменшення розміру тощо, встановлено главою 8 Цивільного 
процесуального кодексу України. Цивільне процесуальне 
законодавство встановлює вичерпний перелік видів судових 
витрат, до яких належить судовий збір та витрати, пов’язані з 
розглядом справи [2]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судовий збір» 
судовий збір – збір, що справляється на всій території України 
за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а 
також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених 
законом [3]. 

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать: 
витрати на правову допомогу; витрати сторін та їх 
представників, що пов'язані з явкою до суду; витрати, пов'язані 
із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням 
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судових експертиз; витрати, пов'язані з проведенням огляду 
доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, 
необхідних для розгляду справи; витрати, пов'язані з 
публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача [2]. 

На думку С. В. Васильєва сутність та призначення інституту 
судових витрат у цивільному процесі полягає у тому, що він 
сприяє досягненню наступних цілей: кошти, що одержуються 
від судового збору сприяють покриттю тих витрат, які 
супроводжують судову діяльність; необхідність сплати судових 
витрат покликане дисциплінувати громадян, юридичних осіб, 
запобігаючи тим пред’явленню необґрунтованих позовних 
вимог; судові витрати повинні стимулювати добровільне 
виконання процесуальних обов'язків учасниками цивільного 
процесу [4, c. 135]. 

Отже, під судовими витратами належить розуміти витрати 
держави, що покладаються на державний бюджет України, а 
також на заінтересованих у справі осіб, з приводу та у зв'язку з 
розглядом справи у суді. Вони складаються з судового збору та 
витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору 
встановлюється на рівні закону, тоді як витрати, пов’язані із 
розглядом справи, визначаються залежно від таких факторів, як 
категорія справи, кількість учасників процесу, необхідність 
залучення свідків, спеціаліста, експерта тощо. 

Законодавче закріплення розумного розміру судових витрат є 
гарантією попередження зловживань правом на звернення до 
суду шляхом подання необґрунтованих позовів. 
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Виконання зобов’язань 
 

Інститут виконання зобов’язань посідає важливе місце в 
системі цивільного права України. 

Виконання зобов'язань – це динамічний стан зобов'язання, завдяки 
якому реалізуються (здійснюються) права і обов'язки його сторін. 
Ефективне регулювання цивільно-правового обігу потребує визначення 
сутності, підстав, порядку здійснення та правових наслідків 
виконання договірних зобов’язань. Тому, дослідження інституту 
виконання зобов’язань має тепер підвищений ступінь актуальності. 

Метою даного дослідження є проведення комплексного 
аналізу правової природи виконання зобов’язань, основних 
цивільно-правових теоретичних засад виконання зобов’язань. 

Дослідження правової природи та сутності виконанні 
зобов’язань, його основних ознак здійснено у розробках таких 
вчених: В.С. Толстой, С.В Сарбаш, О.С. Іоффе, М.М. Сібільов, 
О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Р.А Майданик, 
В.М. Новицкий та ін. 

Відповідно до статті 526 ЦК України, зобов’язання має 
виконуватися належним чином відповідно до умов договору та 
вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за 
відсутністю таких умов і вимог – відповідно до звичаїв ділового 
обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. [ 1 ] 

Залежно від підстав виникнення зобов'язання розрізняють 
договірні і недоговірні зобов’язання. 

Найбільш яскраво значення і зміст договірних зобов'язань 
розкриваються при їх виконанні.     

Виконання договірного зобов’язання визначається як 
сукупність фактичних та/або юридичних дій (у певних випадках 
– утримання від дії) сторін зобов’язання, спрямованих на 
реалізацію (здійснення)передбачених договором або законом їх 
суб’єктивних прав і обов’язків задля досягнення юридичної та 
економічної мети зобов’язання. [2, 137-157 ] 
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Сторони, укладаючи договір хочуть досягти певного 
кінцевого результату, яким і являється виконання зобов’язань. 
Припиняється зобов’язання за умови його належного виконання. 

Виконання зобов'язання вважається належним, якщо воно 
виконано належними суб'єктами, належним предметом і 
способом, у належному місці та в належний строк. 

В.С. Толстой зауважив, що під виконанням зобов’язання 
належним чином слід розуміти виконання із дотриманням всіх 
особливостей порядку виконання, що вказуються для 
зобов’язання певного роду відповідним нормативним актом. 
[4, 30] 

Як зазначав Г. Н. Амфітеатров, виконання є тією кінцевою 
метою, заради якої приводиться в рух увесь складний механізм 
договірних зв'язків і без якої договір перетворився б на 
нісенітницю. [3, 38] 

У недоговірних зобов'язаннях виконання боржником своїх 
обов'язків полягає у відшкодуванні шкоди потерпілому, 
поверненні набутого без достатньої правової підстави майна 
тощо. [5, 126] 

Отже,можна зробити висновок, що інститут виконання 
зобов’язань має важливе значення, оскільки він стосується 
майнових прав його сторін і в багатьох випадках може 
спричиняти для останніх негативні правові наслідки. Виконання – 
кінцевий бажаний результат, який бажають досягти сторони 
зобов’язання.  
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Громадянське суспільство як суб’єкт  

фінансового права 
 

Національні інтереси України у сфері розвитку 
громадянського суспільства визначаються передусім рухом до 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини, базових 
демократичних цінностей, які обрала й задекларувала наша 
держава у Конституції. Становлення, функціонування й 
розвиток громадянського суспільства стали одним із головних 
векторів, які вказують напрями нових соціальних перетворень 
[2, с. 18]. 

Новітня теорія публічних фінансів в Україні перебуває на 
щаблі розвитку та формування. Із аналізу конституційних 
положень стає зрозумілим, що бюджетні кошти держави справді 
мають відміну від природних об’єктів права власності 
українського народу правову природу. 

Юридичний режим природних об’єктів права власності 
Українського народу та права суспільної власності на бюджетні 
кошти, як переконує системний аналіз Конституції України та 
іншого чинного законодавства України, неоднаковий, а щодо 
суспільної власності на бюджетні кошти навіть суперечливий. 
Підтвердження цьому знаходимо у статті 95 Конституції 
України, пункт 1 якої гласить: “Бюджетна система України 
будується на засадах справедливого і неупередженого 
розподілу суспільного багатства між громадянами і 
територіальними громадами”. Категорії власність Українського 
народу і суспільне багатство є синонімами, що свідчить про 
ідентичну правову природу відповідних суспільних феноменів, 
відображених у зазначених категоріях.  

Громадянське суспільство не може успішно функціонувати 
та розвиватися без держави. Держава ж, як організація публічної 
влади, неминучою умовою реалізації притаманних їй завдань і 
функцій передбачає наявність публічних фінансів, які являють 
собою цілісну систему суспільних відносин, пов’язаних з 
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формуванням, розподілом і використанням централізованих і 
децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання 
завдань і функцій держави, а також забезпечення умов 
розширеного відтворення. Тобто фінансова діяльність держави 
зумовлена об’єктивною необхідністю і є процесом збирання, 
розподілу, перерозподілу та використання централізованих і 
децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують 
практичне виконання функцій державою.  

Отже, громадянське суспільство як суб’єкт фінансового 
права є досить новою категорією, яка ще не достатньо 
досліджена. Конституція України визначає громадянське 
суспільство власником коштів Державного бюджету України [1, 
ст. 95]. Українська держава у такій юридичній конструкції 
виступає управителем публічних фінансів, які належать усьому 
суспільству, і розпоряджається ними в інтересах цього 
суспільства.  
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Генеза та еволюція поняття «право на правову допомогу» 

 
Серед основоположних прав людини, які закріплюються та 

гарантуються Конституцією України, є право на отримання 
правової допомоги [1, ст. 59]. Воно фундаментальне за своєю 
правовою природою, і тому актуальним є дослідження саме 
історії становлення права на правову допомогу. Як казав 
Цицерон, «Не знати історії – означає завжди бути дитиною». 

В історичних джерелах і літературі знаходимо відомості про 
ставлення до права на правову допомогу у різні історичні періоди і в 
різних країнах. Тому проаналізуємо детальніше етапи розвитку 
даного суб’єктивного права. 

Досить яскравим прикладом надання правової допомоги можуть 
бути Стародавні Греція та Рим. Уже у VІ-ІV ст. до н.е. в Афінах 
визнавалося право обвинуваченого мати захисника, у зв’язку з цим 
виникла необхідність у тих особах, які б добре знали звичаї та 
закони і могли надати правову допомогу. Це були логографи та 
диктографи, обов’язки яких полягали у збиранні матеріалу, що був 
потрібний для попередньої перевірки справи, а також у виборі 
найбільш вигідного виду скарги. Саме у римському праві 
сформувався й наступний етап розвитку інституту захисту – 
інститут патронату. На перших етапах розвитку інституту 
патронату, патрон надавав допомогу в суді без винагороди, але з 
часом діяльність патрона стала професією, за здійснення якої 
бралася плата, часто надто висока [2, с. 22]. 

У Київській Русі інститут захисту та писемне право 
розвивається в особливих історичних умовах общинного 
співжиття, тобто функції захисту, обвинувачення та покарання 
виконували общини. Роль захисників виконували родичі, друзі 
та сусіди сторін, «послухи» (свідки порядного життя) та 
«видоки» (свідки вчиненого спірного факту) [2, c. 32]. 

Наступний період розвитку права в Україні пов’язаний з появою 
проекту кодексу українського права під назвою «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» (1743 р.). Саме в них приділена значна 
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увага багатьом аспектам надання правової допомоги у кримінальному 
процесі. Підкреслимо, що для убогих людей, вдів і сиріт, які не могли 
себе захищати самостійно, передбачався спеціальний урядовий 
захисник. І хоча в цілому праця захисників оплачувалася, але вказаним 
законопроектом передбачалися випадки надання безоплатної правової 
допомоги малозабезпеченим, вдовам і сиротам [2, c. 34-35]. 

У Російській імперії право на правову допомогу прийшло із 
Судовими Статутами 1864 р. Судова реформа 1864 року 
започаткувала основи компетентної та самокерованої організації 
захисників, що поділялися на дві групи: присяжних повірених, 
що забезпечували захист на професійній основі, і приватних 
повірених, що займалися цією практикою індивідуально [3, c. 7]. 

У радянський період в Україні не було внесено ніяких змін до 
організації та діяльності присяжних і приватних повірених. За 
першими декретами захист допускався на будь-якій стадії судового 
розслідування, але в період інтервенції це право було обмежене. 
Робота членів колегій захисників була переведена на колективні 
форми організації, а приватна практика ліквідована. Фактично така 
система діяла до 90-х років ХХ століття [2, c. 40]. 

Отже, аналізуючи історію розвитку та становлення права на 
правову допомогу, від стародавнього часу і до періоду розвитку 
цивілізованих держав, спостерігається забезпечення ефективної 
реалізації уповноваженими органами та посадовими особами 
держави права людини на правову допомогу, зокрема і 
можливість малозабезпечених громадян на її отримання. На 
первинному історичному етапі розвитку суспільства функцію 
захисту та надання правової допомоги виконували родичі, друзі, 
а на наступних етапах розвитку цей вид діяльності передавався 
стороннім особам і отримав гарантування з боку держави.  
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Олександра Юрнюк 
Науковий керівник – асист. Р.І. Тарануха 

 
Адміністративні процесуальні правовідносини 

 
Правові відносини – це частина суспільних відносин, 

урегульованих нормами права, суб’єкти яких є носіями прав і 
юридичних обов’язків. 

У юридичній літературі під правовідносинами розуміють 
урегульовані нормами права суспільні відносини, в яких сторони 
виступають як носії взаємних прав і обов’язків, установлених і 
гарантованих державою. Отже, адміністративні процесуальні 
відносини є різновидом правових відносин, а тому їм притаманні 
усі загальні ознаки правовідносин. Вони завжди являють собою 
відомий суспільний зв’язок між особами — громадянами, 
організаціями, державними і судовими органами, який визначає 
забезпечену законом міру можливої та необхідної поведінки. 

Специфічні ознаки процесуальних відносин виділяють їх серед 
інших суспільних відносин, а саме: а) правові відносини – це 
зв’язок між особами на основі норм права; б) зв’язок між особами 
вникає на основі норм права через їх суб’єктивні юридичні права і 
обов’язки; в) цей зв’язок між особами на основі норм права 
підтримується і гарантується державою; г) цей зв’язок між особами 
на основі норм права має індивідуальний характер.  

Причому, як зазначає С. С. Алексєєв, в одних випадках має 
місце повна двостороння індивідуалізація (стосовно адміністративного 
процесуального права — це права і обов’язки щодо розгляду 
індивідуальних адміністративних справ), в інших випадках 
одностороння індивідуалізація, коли фіксуються суб’єктивні 
права чи обов’язки тільки однієї сторони правовідношення 
(наприклад, визначення органів (посадових осіб), правомочних 
здійснювати адміністративне затримання - ст. 262 КУпАП). 
Отже, норма права є основою або необхідною передумовою 
виникнення, зміни і припинення правовідносин. Дійсно, право – 
це регулятор суспільних відносин. У своєму соціальному і 
юридичному змісті воно досить чітко виражає владні засади. 
Ані цивільно-процесуальні, ані адміністративні процесуальні 
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відносини, ані які інші правовідносини не виникають самі по 
собі, оскільки вони узаконені й виникнення їх зумовлене 
нормами права. 

Виникнення, розвиток і припинення адміністративних процесуальних 
відносин залежить від певних умов. До них належать наявність: а) 
юридичної основи; б) суб’єктів процесу та їх адміністративно-
процесуальної правосуб’єктності; в) об’єктів правовідносин; г) 
змісту правовідносин; ґ) юридичних фактів. Зазначені умови і 
становлять структуру адміністративних процесуальних відносин. 

Адміністративні процесуальні відносини можна поділити на 
види залежно від: їх змісту, характеру і мети, рівня зв’язків між 
сторонами та ін. 

За змістом адміністративні процесуальні відносини можна 
поділити на: процедурні, судочинні та деліктні. 

Залежно від характеру і мети адміністративні процесуальні 
відносин можна поділити на: неконфліктні та конфліктні.  

За рівнем зв’язків між сторонами адміністративні процесуальні 
відносини можна поділити на: вертикальні та горизонтальні. 

Суб’єктами адміністративного процесу є особи, які потенціально 
мають право (можуть) бути учасниками процесу за наявності 
відповідних юридичних фактів, а учасниками процесу є особи, які 
реально беруть участь у розгляді і вирішенні конкретних 
адміністративних справ, хоча дослідники процесуальних відносин 
інтенсивно використовують поняття «суб’єкти провадження». 

Органи адміністративно-процесуальної юрисдикції характеризуються 
неоднорідністю. Вони різняться за: а) правовою природою 
утворення – сфера судової влади; сфера виконавчої влади; сфера 
місцевого самоврядування; б) цілями утворення – утворені 
виключно для здійснення юрисдикційної діяльності, утворені для 
здійснення як юрисдикційних, так і інших функцій; 
в) безпосередньою компетенцією, яка установлюється законодавцем 
і закріплюється у законодавчих актах щодо кожного органу 
окремо. 

Отже, адміністративно-процесуальні правовідносини варто 
розглядати як такі регульовані правом суспільні відносини, що 
складаються з приводу вирішення індивідуально-конкретних 
справ у сфері функціонування ланок адміністративного устрою. 
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Олександра Юрнюк 
Науковий керівник – доц. О.І. Ющик 

 
Предмет злочину, як складова об'єкта злочину 

 
Кожен злочин завжди посягає на певний об’єкт, спричиняє 

йому шкоду або створює загрозу заподіяння такої шкоди. Від 
об’єкта злочину слід відрізняти предмет злочину. Якщо об’єкт 
завжди виступає як суспільні відносини, завжди є обов’язковим 
елементом кожного складу злочину, то предмет – це речі (фізичні 
утворення ) матеріального світу, з приводу яких чи у зв’язку з 
якими вчиняється злочин, це – факультативний елемент складу, 
який виявляється не в усіх злочинах. Наприклад: при крадіжці 
об'єктом злочину є право власності, то предметом буде майно, речі 
та цінності. Однак предмет відсутній у таких випадках: наприклад: 
злочини як умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК), 
розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК),ухилення від призову за 
мобілізацією (ст. 336 КК). Якщо злочин має свій предмет, його 
називають предметним злочином. Оскільки предметом злочину 
може виступати, як правило, певна річ, то він є речовою 
(матеріальною) ознакою злочину. У законі ознаки предмета 
злочину описуються по-різному: а) предмет може чітко 
зазначатися в самому законі; б) предмет може безпосередньо 
випливати з диспозиції кримінально-правової норми; в) предмет 
може визначатися різними нормативними актами, якщо певна 
диспозиція має бланкетний характер. 

Кримінально-правове значення предмета злочину проявляється у 
таких аспектах:  

1) віднесення предмета злочину до комплексу ознак конкретного 
складу злочину забезпечує повноту його конструювання, що 
сприяє успішному вирішенню завдань кваліфікації; 2) предмет 
злочину може виступати критерієм розмежування суміжних 
злочинних діянь;  3) предмет посягання може бути також одним із 
критеріїв розмежування злочинного та незлочинного діянь;  4) ті 
чи інші ознаки предмета посягання можуть бути пом'якшуючими 
або обтяжуючими обставинами злочину тощо.  
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Предмет злочину необхідно відрізняти від знарядь і засобів 
вчинення злочину. Якщо предмет злочину – це те, посягаючи на що 
особа заподіює шкоду об'єкту злочину, то знаряддя та засоби – це ті 
предмети, які використовуються нею для виконання об'єктивної 
сторони складу злочину. Наприклад: зброя при її викраденні є 
предметом злочину, а при вбивстві за допомогою цієї зброї – 
знаряддям вчинення злочину; документ при його підробленні є 
предметом злочину, а при використанні його для заволодіння чужим 
майном шляхом оману – засобом вчинення шахрайства.  

Предмет злочину в окремих випадках може збігатися з 
предметом суспільних відносин, які охороняються кримінальним 
законом. Такий збіг має місце, коли ті чи інші предмети, які входять 
до структури об'єкта злочину, законодавець наділяє додатково і 
функціями предмета суспільних відносин, тобто додає йому ще 
додатково й інше правове значення. Зокрема, збігаються предмет 
злочину і предмети суспільних відносин у таких злочинах, як 
крадіжка, грабіж, шахрайство та інші злочини проти власності.  

Під предметом злочинного впливу належить розуміти той елемент 
суспільних відносин, які охороняються законом про кримінальну 
відповідальність, який піддається безпосередньому злочинному 
впливу і якому, отже, в першу чергу завдається шкоди. Тому таким 
предметом може бути суб'єкт, сам соціальний зв'язок, а також предмет 
суспільних відносин. Встановлення предмета злочинного впливу в 
кожному конкретному злочині полегшує з'ясування "механізму" 
завдання шкоди самому об'єкту, а також сприяє встановленню 
розміру і характеру наслідків суспільно небезпечного діяння. 

Отже, предмет злочину – це факультативна ознака об’єкта 
злочину, що знаходить свій прояв у матеріальних цінностях (котрі 
людина може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними 
технічними засобами), з приводу яких та (або) шляхом 
безпосереднього впливу на які вчиняється злочинне діяння. 
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Тетяна Яковлева 
Науковий керівник – доц. О.К. Черновський 

 
Судова дискреція при призначені покарання 

 
Судді при здійснені правосуддя у своїй діяльності 

застосовують судову дискрецію (суддівський розсуд). За 
допомогою суддівського розсуду судді приймають законне, 
обґрунтоване і справедливе рішення, а судові органи досягають 
відповідного результату. 

Зацікавленість проблеми дослідження суддівського розсуду в 
судочинстві останній час доволі зросла. На сьогодні складним і 
дискусійним постає питання суддівського розсуду зокрема у 
кримінальному судочинстві. 

Питання судового розсуду досліджується як вітчизняними, 
так і зарубіжними науковцями у різних сферах юридичних наук. Це 
такі вчені як: Д. Абушенко, С. Алексєєв, В. Анішина, А. Барак, 
І.Ю. Богдановська, А.Т. Бонер, О.М. Ботнаренко, М. Брагінський, 
В. Вапнярчук, С. Глубоченко, Ю.В. Грачова, М.К. Закурін, М. Коваль, 
О. Копиленко, В.В. Кубинець, П.В. Куфтирєв, Б. Лазарєв, Н.М. Логінова, 
І. Лапшин, А. Луньов, А.С. Макаренко, Д. Хорошковська, Ц. Ямпольська 
та інші. 

Дослідження суддівського розсуду  починає  привертати увагу 
науковців. Це пов’язане з тим, що сьогодні достатньо часто постає 
питання справедливого та ефективного призначення покарання. 
Але про дослідження проблеми суддівського розсуду в радянській 
науці і тепер зустрічається вкрай дуже рідко. Насамперед це 
пов’язано із тим, що дослідження даної проблеми у вітчизняній 
науці кримінального права була відсутня, а на сьогодні це питання 
лиш починає досліджуватися, але теж має свої проблеми. Дана 
проблематика полягає у тому, що має місце недовіра до судових 
органів.  

Суддівський розсуд при призначенні покарання присутній у 
практиці зарубіжних судових органів, де здійснюється 
кримінальне судочинство.  Важливість суддівської діяльності з 
призначення покарання зумовлена, окрім іншого, ще й тим, що 
їй притаманний прогностичний характер, адже суддя, 
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визначаючи конкретну міру кримінально-правового впливу, має 
зробити висновок про те, що обраного ним виду і розміру 
виправного впливу буде достатньо для досягнення цілей 
кримінального покарання [1, с. 209-210]. Тому призначення 
покарання можна вважати є певним прогнозуванням у 
діяльності судді. Дуже правильно з цього приводу сказав М. І. 
Ковальов: «Відкрийте будь-яку книгу, присвячену злочинам. У 
ній ви можете знайти відповідь на найкаверзніше питання щодо 
кваліфікації окремих випадків злочинної поведінки, але ви, 
напевно, не знайдете аргументованої консультації з приводу 
призначення покарання за них» [2, с. 86-87]. 

Під час призначення покарання суддя повинен добре 
оперувати знаннями кримінального законодавства, дотримуватись 
чіткої процедури розгляду справи, налагодити психологічний 
контакт з учасниками процесу. Також на суддю при винесенні 
рішення можуть впливати різні фактори, а саме обстановка під 
час судового розгляду, промови та виступи прокурора й 
адвоката, поведінка обвинуваченого, сам професійний досвід 
судді, особисті переживання судді, місцева влада, друзі та 
родичі й інші чинники.   

Отже, можна дійти до висновку, що при призначенні 
покарання має значення врахування суддівського розсуду. Щоб 
слушно був застосований суддівський розсуд, суддя повинен 
враховувати всі фактори впливу, але, щоб не впливало, суддя 
повинен приймати рішення відповідно до чинного 
законодавства і повинен бути неупередженим при винесені 
свого вироку(рішення). 
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Світлана Ярковська 
Науковий керівник – доц. М.Д. Дякур 

 
Примушування до вступу у статевий зв’язок: 

 поняття та зміст 
 

Конституцією України передбачено одне із найважливіших 
конституційних прав особи – право на особисту недоторканність, 
яке серед своїх складових містить і право на статеву свободу та 
статеву недоторканність особи. Кримінальний кодекс України 
передбачає відповідальність за суспільно небезпечні дії, які 
посягають на це благо особи та об’єднанні у розділ «Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканності особи» з 
метою недопущення порушення цього права. 

На думку О.С. Павлова, сучасному стану статевих відносин 
притаманні такі особливості: добровільність статевих відносин, 
суб’єктами статевих стосунків виступають лише особи, які 
здатні за віком і психічним станом усвідомлювати характер, 
значення та наслідки сексуальних відносин; регулювання 
статевого спілкування переважно нормами моралі з обмеженим 
застосуванням правових засобів для найбільш ефективного 
забезпечення статевої свободи або статевої недоторканності 
особи; недопустимість дискримінації за статевою ознакою або 
сексуальною орієнтацією; забезпечення недоторканності 
приватного життя членів суспільства [2, с.96]. 

Закон про кримінальну  відповідальність не визначає способи та 
причини вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок. 
Проте виділяє, що таке діяння вчиняється  з  використанням  
матеріальної або  службової  залежності, з погрозою знищення, 
пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її 
(його) близьких родичів або розголошення відомостей, що 
ганьблять її (його) чи близьких родичів. 

Як протиправний психічний вплив примушування за своїм 
змістом передбачає відкриту або завуальовану погрозу настання 
для потерпілої особи небажаних для неї наслідків матеріального, 
службового або особистого характеру (позбавити утримання або 
можливості проживати на житловій площі, звільнити з роботи, 
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понизити в посаді, зменшити зарплату, поставити незадовільну 
оцінку тощо). Дана погроза відрізняється за своїм змістом і 
характером від погрози при зґвалтуванні та насильницькому 
задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тим, що 
у разі вчинення злочину, передбаченого ст. 154 КК України, 
життя і здоров’я потерпілої особи або її близьких родичів не 
ставиться у небезпеку, а сама погроза загалом спрямовується у 
майбутнє. Примушування може здійснюватись у будь-якій 
формі (усно, письмово, з використанням засобів зв’язку), 
адресуватись потерпілій особі як безпосередньо, так і через 
третіх осіб [2, с.399]. 

Чебикіна Т.С. вважає, що об’єктивна сторона примушування 
до вступу у статевий зв’язок полягає саме у примушуванні до 
дій сексуального характеру шляхом шантажу, погрози або з 
використанням матеріальної службової чи іншої залежності 
потерпілої особи. Примушування можна охарактеризувати так: 
по-перше, це представлення вимоги вчинити певні дії, яка 
підкріплюється психічним впливом, що обмежує волю особи; 
по-друге, як створення психотравмуючої обстановки з метою 
схилити до певних дій сексуального характеру.  Примушування 
до вступу в статевий зв’язок вчиняється шляхом застосування 
до потерпілої особи саме психічного насильства, яке охоплює 
широкий діапазон протиправних дій [2, с.97]. 

Отже, примушування до вступу в статевий зв’язок – це 
насильницький злочин, який вчиняється шляхом протиправного 
психічного впливу на потерпілу особу з метою примусити її до 
вступу в статевий зв’язок природним або неприродним способом. 
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Відмінність злочинів від інших правопорушень 

 
Без сумніву, обрана тема дослідження – актуальна в ХХІ 

столітті. Ми живемо в епоху, коли людство щодня інтегрує, 
досягає чогось нового й дедалі більше має можливостей для 
розвитку своєї моралі та духовності. Але, поряд з тим, усе 
більше й більше можна чути про те, що злочинного відбувається 
у нашому суспільстві. І наслідки почутого, як відомо, не дуже 
втішні та вражають своєю глобалізацією. 

Оскільки злочин – це правопорушення, то виникає питання 
про місце злочину у системі правопорушень. Правильне 
вирішення даного питання має важливе значення при 
призначенні покарання. 

Основними критеріями відмежування злочинів від інших 
правопорушень є: суспільна небезпека, суб'єкт правопорушення, 
суб’єкт юрисдикції, винність, кримінальна протиправність, 
кримінальна караність, тяжкість і вид стягнень, передбачених за 
їх скоєння. 

Суспільна небезпека, як один із названих критеріїв, є 
характерною не тільки для злочинів, а й для інших 
правопорушень.  

Найістотніша відміна злочинів від інших правопорушень - у 
характері і ступені їхньої суспільної небезпечності. Характер 
суспільної небезпеки залежить від важливості об'єкта кримінально-
правової охорони. За ступенем суспільної небезпечності 
вирізняються правопорушення, що посягають на один родовий 
об'єкт, але мають різні ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторін 
правопорушення. Із ч. 2 ст. 11 КК випливає, що діяння, яке не 
заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди фізичній чи 
юридичній особі, суспільству або державі, взагалі не становить 
суспільної небезпеки, тобто не вважається злочином. 

Злочин завжди більш небезпечний, ніж будь-яке інше 
правопорушення. Оскільки, основним показником, що визначає 
ступінь  суспільної небезпечності вчиненого діяння, є заподіяна 
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шкода, то її величина та розмір дозволяє відмежовувати злочини 
від інших правопорушень. Якщо використання службовою особою 
влади чи службового становища, всупереч інтересам служби, якщо 
воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремим громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, то її дії 
кваліфікуються згідно ст.364 КК України, а у випадку відсутності 
такої шкоди – є дисциплінарним проступком. 

Відмітність полягає також у суб'єкті юрисдикції. Міри 
кримінального покарання встановлюються тільки 
кримінальними законами, які приймає Верховна Рада України, а 
адміністративна і дисциплінарна відповідальність регулюється 
як законами, так і підзаконними актами. Призначає покарання за 
вчинений злочин, винятково, суд, за інші правопорушення – й 
інші представники влади можуть визначати розмір стягнення. 

Винність – це визнання діяння злочинним, якщо воно 
здійснене умисно чи з необережності. Там, де нема вини, нема 
злочину. Тобто інші правопорушення можуть тягнути 
відповідальність і без вини.  

Злочин тягне покарання, що має обов'язковий наслідок – 
судимість особи, а  інші правопорушення тягнуть різні види 
стягнення за відсутності першого. Такі покарання, як довічне 
позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження 
волі, громадські роботи, арешт, передбачені лише за злочини.  

Отже, правильне визначення виду правопорушення має 
суттєве практичне значення не тільки для охорони суспільних 
відносин, а й для захисту прав осіб, що вчинили ці 
правопорушення. Як злочини, так і інші правопорушення 
засуджуються суспільством, за те й інше настає покарання. 
Проте правопорушення, згідно з вищезазначеним, істотно 
відрізняються від злочинів. 
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