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Матеріали з досвіду підготовки команд ЕПЛ до 

Всеукраїнських турнірів юних правознавців у 2008-2010 

р.р. Можуть бути використані як зразок для підготовки 

старшокласників до правових турнірів різного рівня, а 

також як додатковий матеріал на уроках з правознавства. 
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Уже понад десять років, згідно з 

«Положенням про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, 

турніри, конкурси - захисти науково - 

дослідницьких робіт і конкурси фахової 

майстерності», затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України № 305 від 

18 серпня 1998 року, у нашій державі 

проводяться турніри серед школярів з різних 

навчальних предметів. Серед них гідне місце 

займають турніри юних правознавців. Вперше 

такий турнір було проведено у 2003 році у м. 

Харкові. 

Турніри юних правознавців – це змагання 

між командами школярів старших класів, які 

мають на високому науковому рівні викласти та 

обґрунтувати свою позицію з приводу тієї чи 

іншої проблеми і захистити її в наукових 

дискусіях – правових раундах. 

Протягом останніх трьох років учасником 

Всеукраїнських турнірів юних правознавців є 

команда Рівненського економіко – правового 

ліцею, яка успішно  представляє Рівненщину на 

загальнодержавному рівні: 

ІІІ місце – VI Всеукраїнський турнір у 

м. Рівне (2008 р.). Склад команди: Петрук   

Катерина, Михалюк Олександр, Ступчук 

Євгенія, Денисяка Олена, Бойчук Микола. 
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ІІІ місце – VIІ Всеукраїнський турнір 

у м. Херсон (2009). Склад команди: 

Семенчук Вікторія, Мотузюк Богдана, 

Михалочко Андрій, Мирончук Надія, 

Бойчук Микола. 

  

ІІ місце – VIII Всеукраїнський турнір 

у м. Одеса (2010). Склад команди: Бойчук 

Микола, Воробей Віталій , Подвишенний 

Михайло, Давидович Олександр, Бабієць 

Римма.  

 

У даній брошурі вашій увазі пропонується 

добірка  напрацювань ліцеїстів, які  були 

використані ними у різних правових раундах в 

рамках проведення Всеукраїнських турнірів 

юних правознавців.   
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ГРУПОВИЙ ПОЗОВ ТА ПОЗОВ НА 

ЗАХИСТ НЕВИЗНАЧЕНОГО КОЛА ОСІБ: 

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ 

 

На практиці існують випадки, коли 

предметом правового спору є однорідні права і 

обов’язки значної кількості осіб. Для розгляду 

таких спорів судами у світовій практиці можуть 

використовуватися наступні процесуальні 

засоби: 

 інститут процесуальної співучасті; 

 виступ як сторони спору окремої 

організації, що наділена правом представляти 

своїх членів; 

 звернення державного органу із позовом 

за захистом суспільних інтересів, 

 об’єднання в одному провадженні різних 

справ; 

 надання першій із багатьох однорідних 

справ особливого преюдиційного значення (так 

званий pilot case, «модельний» розгляд). 

Інститут процесуальної співучасті та 

об’єднання в одному провадженні різних справ 

притаманне українському законодавству (ст. 32 

ЦПКУ (ст. 23 ГПКУ) та ст. 126 ЦПКУ 

відповідно). Але в багатьох випадках 

найдоцільнішим є застосування інституту 

групового позову, який, на жаль, чітко не 

представлений в українському законодавстві, 

зате успішно діє в США та ЄС. Отже, згідно за 
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загальним визначенням груповий позов (class 

action) – це процедура процесуальної співучасті, 

спрямована на об’єднання однорідних вимог 

чисельної групи осіб, з правовими наслідками 

для них, в єдине провадження, при чому позивач 

виступає представником чисельної групи осіб, 

які не є сторонами справи, але мають однорідні 

вимоги. 

Зокрема в США для провадження за 

груповим позовом необхідна відповідність 

наступним вимогам, які встановлені судовою 

практикою: 

 наявність певної чітко окресленої групи 

осіб; 

 представник групи має бути її членом; 

 група є настільки чисельною, що 

співучасть всіх її членів є практично 

неможливою; 

 спільність вимог. 

Так, відносно недавнім прикладом 

провадження по груповому позову в США є 

справа Американської гільдії авторів (Author’s 

Guild) проти Google Inc. Позовні вимоги 

ґрунтуються на тому, що відповідач досяг 

домовленості з кількома публічними та 

університетськими бібліотеками, в тому числі з 

бібліотекою Університету Мічиган, щодо 

створення архіву «оцифрованих» текстів 

книжок із наданням можливості доступу до них 

за допомогою пошукового серверу Google. 
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Author’s Guild виступала представником значної 

групи осіб, які мали авторські права на 

«оцифровані» публікації і домагалася визнання 

порушення цих прав. 

Але не завжди, як у вищенаведеному 

прикладі, можна встановити конкретну групу 

осіб, яка через представників може звертатися 

до суду. Типовим прикладом є порушення прав 

споживачів, адже не завжди можна встановити 

всіх споживачів, які будуть задіяні у справі. 

Саме тоді й використовується такий вид 

групового позову як позов на захист прав та 

інтересів невизначеного кола осіб. На щастя, 

такий вид позову впроваджений в Україні ЗУ 

«Про захист прав споживачів», ст.25 якого 

дозволяє об’єднанням споживачів звертатися до 

суду з позовом про визнання дій продавця, 

виробника протиправними щодо невизначеного 

кола осіб. В разі визнання судом дій продавця, 

виробника протиправними щодо невизначеного 

кола осіб таке рішення обов'язковим для суду, 

що розглядає позов споживача щодо цивільно-

правових наслідків їх дій з питань, чи мали 

місце ці дії і чи були здійснені вони цими 

особами, тобто закріплює одну з важливих 

переваг групового провадження. 

Отже, які проблеми виникають при 

розмежуванні цих понять? Головною 

проблемою є визначення місця цих понять в 

системі процесуального права. Ця проблема 
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виникає перш за все через відсутність 

достатнього висвітлення даних юридичних 

категорій та регулювання відносин 

відповідними засобами в українському 

законодавстві. 

Коротко проаналізувавши інститут 

групового позову в світі та законодавче 

закріплення позову на захист невизначеного 

кола осіб, можна зробити наступні висновки: 

 груповий позов може бути як позовом з 

індивідуально визначеними членами групи, так і 

позовом щодо невизначеного кола осіб; 

 позов за захистом прав невизначеного 

кола осіб може бути лише груповим позовом. 

Тобто груповий позов поняття ширше, 

оскільки охоплює також випадки в яких 

кількість осіб визначити можливо. Також варто 

зазначити, що в Україні законодавчі норми про 

позов щодо захисту прав та інтересів 

невизначеного кола осіб регулює лише 

відносини у сфері захисту прав споживачів, тоді 

як у світі інститутом групового позову 

регулюються відносини і в інших сферах життя. 
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ В УКРАЇНІ: 

ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО 

ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЧИ 

РУДИМЕНТ РАДЯНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ 

СИСТЕМИ? 

 

Депутатський запит – це вимога народного 

депутата, заявлена на сесії Верховної Ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, керівників органів 

публічної влади, а також до керівників 

підприємств, установ і організацій, 

розташованих на території України, незалежно 

від їх підпорядкування і форм власності, дати 

офіційну відповідь з питань, віднесених до їх 

компетенції. 

 Конституційний Суд України у своїх 

рішеннях від 19.05.1999р  (справа про статус 

народних депутатів) та від 11 квітня 2000р 

(справа про запити народних депутатів України 

до прокуратури) дав офіційне тлумачення 

положень ст.86 Конституції України, а також ч.1 

ст.12, ч.1 та ч.2 ст.19 Закону «Про статус 

народного депутата України». Цим рішенням 

встановлено низку обмежень щодо реалізації 

народними депутатами свого права на 

депутатський запит і звернення. 

Верховна Рада України приймає рішення 

про доцільність направлення депутатського 

запиту, яке повинно бути підтримане не менш 
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як 1/5 нардепів. Рішення про направлення 

запиту до Президента України потребує 

підтримки не менш як 1/3 від конституційного 

складу парламенту. 

Орган або посадова особа, до яких 

спрямований запит, повинні дати офіційну 

відповідь не пізніш як у 15-денний термін з дня 

його одержання. Якщо запит з об’єктивних 

причин не може бути розглянутий у цей термін, 

то посадова особа письмово повинна 

повідомити про це Голову Верховної ради і 

народного депутата, групу народних депутатів 

чи комітет, що внесли запит, і запропонувати 

інший термін, що не повинен перевищувати 1 

місяць після одержання запиту. 

Народний депутат має право брати 

безпосередньо участь у розгляді внесеного ним 

запиту керівником відповідного органу 

публічної влади, підприємства, установи, 

організації. Відповідь на депутатський запит 

надсилається Голові Верховної Ради України і 

депутату, що його вніс та оголошується на 

засіданні парламенту. 

Також наша команда хоче зазначити , що 

сучасне тлумачення поняття депутатський запит 

має деякі відмінності від радянського , а саме: 

збільшились терміни , які даються час на 

відповідь від 3 до 15 днів ; з’явились певні 

обмеження щодо реалізації нардепом свого 

права на депутатський запит .  
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 Потребують певного коригування і деякі 

конституційні положення щодо даного питання. 

Зокрема, у ст.86 Конституції України, де 

йдеться про запит нардепа, сказано: «Має право 

звернутися із запитом до керівників підприємств 

різної форми власності». Наприклад,  до 

приватного підприємця звертається народний 

депутат і він повинен відповідати, а відповідь 

оголошується на засіданні парламенту... Це ж 

порушення ідей непорушності права власності!.. 

Але ж у проекті Конституції йшлося про інше – 

про те, що нардеп має право на сесії Верховної 

Ради звернутися до Кабміну України,- це 

називається, розпочинаючи з 18 ст. 

«інтерпеляція». Смисл інтерпеляції в тому, що 

опозиція звертає увагу на прорахунки або 

провал у роботі окремого міністра або уряду в 

цілому. Уряд упродовж певного строку – 

звичайно до 7 днів – готується до відповіді, 

потім відповідає у парламенті, там же 

відбувається обговорення, після чого може бути 

поставлене питання про вотум недовіри урядові. 

Тому в Конституції України наступна після 86 

статті (про депутатський запит) 87 стаття – про 

вотум недовіри, але вони в чинних редакціях 

виявилися не пов’язаними між собою. А запит 

до Президента – це взагалі екзотика. Немає 

такого у Європі... У нашій же Конституції, як 

результат відомого політичного компромісу, 

подібних радянських «рудиментів» досить 
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багато. Їх наявність спонукає до роздумів з 

приводу того, чи можна ситуацію виправити 

лише відповідним «латанням» Основного 

Закону. 

Потрібно також запровадити положення 

про конституційну скаргу громадян. У нас 

такого інституту немає, але розмов з цього 

приводу було достатньо. Між тим 

конституційна скарга громадян - це додатковий 

механізм захисту їхніх конституційних прав. 

Тому можна зробити висновок, що хоча 

депутатський запит є механізмом успадкованим 

від радянської правової системи, але в 

сучасному українському законодавстві, він 

набув форми, що дозволяє визначати його як 

елемент сучасного парламентського контролю . 
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ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ НА КОРИСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ 

ТА ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ ТРЕТІМ 

ОСОБАМ 

 

Дефініції: 

 Договір - це домовленість двох або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та відносин. 

 Третя особа - особа, яка не належить до 

жодної сторони у зобов’язанні. 

 Договір на користь третьої особи - 

договір, в якому боржник зобов’язаний 

виконати свій обов’язок на користь третьої 

особи, яка встановлена або не встановлена у 

договорі. 

 Договір про виконання третій особі - 

договір, в якому боржник зобов’язується перед 

кредитором виконати певні дії щодо третьої 

особи. 

Цивільно-правові договори поділяються за 

різними критеріями. Одним з них є те, хто має 

право вимагати виконання договору. Саме за 

цим критерієм правознавці поділяють договори 

на договори на користь їх учасників та на 

договори на користь третіх осіб. 

Згідно зі ст.636 ЦКУ: 

1. Договором на користь третьої особи є 

договір, в якому боржник зобов'язаний виконати 
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свій обов'язок на користь третьої особи, яка 

встановлена або не встановлена у договорі. 

2. Виконання договору на користь третьої 

особи може вимагати як особа, яка уклала 

договір, так і третя особа, на користь якої 

передбачено виконання, якщо інше не 

встановлено договором або законом чи не 

випливає із суті договору. 

3. З моменту вираження третьою особою 

наміру скористатися своїм правом сторони не 

можуть розірвати або змінити договір без згоди 

третьої особи, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

4. Якщо третя особа відмовилася від права, 

наданого їй на підставі договору, сторона, яка 

уклала договір на користь третьої особи, може 

сама скористатися цим правом, якщо інше не 

випливає із суті договору. 

В договорі ж про виконання третій особі 

третя особа не набуває права вимагати 

виконання обов’язку від боржника і це є 

основною характеристи-кою, що відрізняє дані 

види договорів. 

Основною проблемою при розмежуванні 

договорів на користь третьої особи та про 

виконання третій особі є чітке розмежування 

обов’язку боржника на користь третій особі та 

виконання дії щодо третьої особи. Воно 

можливе лише при ознайомленні з суттю 

конкретного договору. 
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Ми обмежимося декількома прикладами: 

1. Покупець квітів доручає магазину за 

певну плату вручити квіти зазначеній покупцем 

особі - це договір про виконання третій особі. 

2. Благодійний фонд укладає договір з 

будівельною фірмою, за яким остання має 

побудувати будинок для конкретної 

багатодітної сім’ї - це також договір про 

виконання третім особам. 

3. Перевізник укладає договір страхування 

зі страхувальною компанією, за яким в разі 

аварії виплачується певна компенсація - це вже 

договір на користь третіх осіб. 

Також варто відзначити те, що слід 

відрізняти передоручення виконання 

зобов'язання третій особі від договору про 

виконання третій особі. 

Отже, можна зробити висновок, що 

розмежування договорів на користь третіх осіб 

та договорів на виконання третім особам є 

найбільш доречним при розгляданні конкретних 

договорів, а основою для цього має бути чітке 

розмежування обов’язку боржника на користь 

третій особі та виконання дії щодо третьої 

особи. 
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК 

ПІДСТАВА ПРИТЯГНЕННЯ ДО 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМА 

НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

Правопорушення – це суспільно шкідливе 

чи суспільно небезпечне винне протиправне 

діяння, за яке передбачена юридична 

відповідальність. 

Земельні правопорушення – це суспільно 

шкідливі чи суспільно небезпечні діяння, які 

порушують норми земельного законодавства 

України і за вчинення яких застосовуються 

санкції, передбачені законодавством. 

Адміністративним правопорушенням 

(проступком) називається протиправна, винна 

дія чи бездіяльність, яка посягає на 

встановлений порядок управління і за яку 

законом передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Відсутність в земельному законодавстві 

власних засобів впливу на порушників 

зумовлює необхідність їх притягнення до 

цивільної, кримінальної та адміністративної 

відповідальності, про що йдеться в ст. 211 ГКУ. 

Правозастосовна практика свідчить, що 

порушники земельного законодавства 

найчастіше притягуються саме до 

адміністративної відповідальності. Варто 

зазначити, що земельне правопорушення не має 
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бути підставою притягнення саме до 

адміністративної відповідальності, оскільки 

воно не здійснюється в сфері державного 

управління. Ми пропонуємо ввести нове 

поняття «земельного проступку» для 

позначення земельного правопорушення, за яку 

суб’єкти несуть адміністративну 

відповідальність. 

Ознаками будь-якого земельного 

правопорушення є: 

а) здійснення у формі дії або бездіяльності; 

б) пов’язаність із порушенням вимог 

земельного законодавства; 

в) суспільна небезпечність; 

г) є винними діяннями; 

д) є караними діяннями; 

е) завжди пов’язані з землею. 

Отже під земельним проступком можна 

розуміти пов’язане з землею суспільно 

небезпечне, винне, протиправне діяння, вчинене 

деліктоздатним суб’єктом, яке порушує норми 

земельного законодавства та за яке передбачена 

адміністративна відповідальність. 

Згідно КУпАП громадяни та юридичні 

особи несуть адміністративну відповідальність 

за такі земельні правопорушення: 

 Порушення правил використання земель 

(ст. 53); 

 Самовільне зайняття земельної ділянки 

(ст. 53-1); 
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 Приховування або перекручення даних 

державного земельного кадастру (ст. 53-2); 

 Знищення межових знаків (ст. 56). 

Отже, підставою притягнення до 

адміністративної відповідальності є пов’язане з 

землею, суспільно небезпечне, винне, 

протиправне діяння, вчинене деліктоздатним 

суб’єктом, яке порушує норми земельного 

законодавства та за яке передбачена 

адміністративна відповідальність. Але оскільки 

земельне правопорушення не має бути 

підставою притягнення саме до 

адміністративної відповідальності, бо воно 

здійснюється не в сфері державного управління, 

то з метою регулювання даного питання наша 

команда пропонує введення нового 

законодавчого інституту «земельного 

проступку», де за вчинення земельних 

проступків буде передбачатися новий вид 

юридичної відповідальності – земельно-правова 

відповідальність. 
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КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА: «ОРГАН 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ» ЧИ 

«ОДНООСОБОВИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ» 

 

Дефініції: 

Пі при   ство — самостійний суб'єкт 

господарювання, створений компетентним 

органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб'єктами для 

задоволення суспільних та особистих потреб 

шляхом систематичного здійснення виробничої, 

науково-дослідної, торговельної, іншої 

господарської діяльності в порядку, 

передбаченому Господарським кодексом 

України та іншими законами. 

Юри и  на осо ба — суб'єкт права, здатний 

від власного імені набувати права і обов'язки, за 

умови реєстрації у встановленому законом 

порядку. Організація ( організаційна форма ), 

що має відокремлене майно, здатна від свого 

імені набувати майнових і особистих 

немайнових прав і нести обов'язки, бути 

позивачем та відповідачем в суді, арбітражному 

( господарському ) або третейському суді. 

При підготовці доповіді було опрацьовано 

ГКУ, ЦКУ, а також зразки установчих 

документів підприємств. Згідно зі ст. 65 ГКУ 

управління підприємством здійснюється 

відповідно до установчих документів. Також 
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було проаналізовано зразки установчих 

документів різних видів підприємств: повне 

товариство, командитне, товариство з 

обмеженою відповідальністю, акціонерне, 

приватне підприємство. 

У повному товаристві ведення справ 

товариства здійснюється за загальною згодою 

учасників. Ведення справ товариства 

здійснюється усіма учасниками спільно. Отже, в 

цьому випадку ми схиляємося до того, що 

керівник є лише органом юридичної особи. 

Командитне товариство: управління 

товариством здійснює директор, який 

обирається з-поміж учасників, до компетенцій 

якого входить рішення ВСІХ питань діяльності 

товариства. Отже, це є одноособовий 

виконавчий орган. 

Виконавчим органом товариства з 

обмеженою відповідальністю, що здійснює 

управління його поточною діяльністю, є 

Директор. Тому в цьому випадку ми більше 

схиляємося до рішення, що це є одноособовий 

виконавчий орган. 

Акціонерне товариство: управління 

здійснює Правління, яке є колегіальним 

органом. Тому керівник тут є просто органом 

юридичної особи.  

Приватне підприємство: у підприємстві діє 

одноособовий виконавчий орган – Директор. 

Директор вирішує усі питання діяльності 
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підприємства, окрім віднесених до виключної 

компетенції Засновника. 

Отже, на основі усіх викладених вище 

положень можна зробити висновок, що керівник 

підприємства може бути як і органом юридичної 

особи так і одноособовим виконавчим органом 

юридичної особи, це залежить від форми 

організації підприємства. 
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НОТАРІАЛЬНА ФОРМА ТА 

НОТАРІАЛЬНА ПРОЦЕДУРА:ПРОБЛЕМИ 

СПІВВІДНОШЕННЯ 

Під час розкриття даної теми дослідники 

опиралися на Конституцію України, ЦКУ, ЗУ 

«Про нотаріат», а також на праці доктора 

юридичних наук, професора кафедри 

міжнародного права ІМВ Світлани Ярославівни 

Форси та інших науковців (Панталієнко 

Ярослави Петрівни, аспірантки Інституту д-ви і 

права ім. В.М. Корецького НАН України). 

Дефініції: 

нотаріат в Україні - це система органів і 

посадових осіб, на які покладено обов'язок 

посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні 

дії, передбачені цим Законом, з метою надання 

їм юридичної вірогідності. (ст. 1 ЗУ «Про 

нотаріат») 

нотаріальна  ія - це окрема дія нотаріуса 

або іншої повноважної особи, яка визначається 

окремим змістом і є складовою частиною 

нотаріального провадження або процесу; 

нотаріальни  прова ження  є сукупність 

послідовно вчинюваних нотаріусом дій, що 

мають юpидичне значення, з метою надання їм 

юpидичної віpогідності (достовіpності); 

нотаріальний процес – це сукупність 

вчинюваних нотаріальних проваджень або 

нотаріальних дій, якщо за однією заявою 
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вчиняється одне провадження, та нотаріальних 

правовідносин, які виникають під час його 

вчинення. 

Нотаріальна проце ура – це порядок 

здійснення нотаріального процесу. 

Щодо нотаріальної форми, то ми вважаємо 

за доцільне розглядати поняття «нотаріальної 

процедурної форми», а не просто «нотаріальної 

форми», оскільки під поняттям нотаріальної 

форми у вітчизняній правовій науці розуміється 

така форма вчинення правочину, за якої наявне 

його посвідчення нотаріусом. 

Отже, на думку С. Я. Форси нотаріальна 

процесуальна форма – це невід’ємний основний 

елемент нотаріальної діяльності, що складається 

з визначеної законом єдиної процедури 

вчинення нотаріального процесу, який має 

закінчуватися у більшості випадків 

посвідченням нотаріального акту. 

Отже, поняття «нотаріальний процедура» та 

«нотаріальна процесуальна форма» 

співвідносяться як порядок вчинення дій та його 

законодавче закріплення в конкретних випадках. 

Проблема визначення такого співвідношення 

ускладнюється ще й  відсутністю таких понять у 

вітчизняній правовій системі. На думку нашої 

команди «нотаріальний процес» як елемент 

системи права потребує чіткого закріплення в 

українському законодавстві і відповідно праві з 
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метою забезпечення передбачених 

Конституцією України прав людини. 
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ЯВИЩЕ 

ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

Дефініції: 

Правовий нігіліз  - ставлення до права, 

що виражається в запереченні його соціальної 

цінності. 

Правова культура - це історичний досвід, 

що впливає на правову поведінку соціальних 

угруповань та окремих людей. 

При ини правового нігіліз у - події та 

явища, що спричинили появу та розвиток 

правового нігілізму в певному суспільстві. 

Джерела правового нігіліз у - події та 

явища, що живлять та сприяють існуванню 

правового нігілізму в певному суспільстві. 

Першопричиною правового нігілізму в 

Україні є його розповсюдження на різних етапах 

існування українського народу (нерівність 

людей перед законом і судом, відвертий 

правовий цинізм влади тощо - все це вбивало 

повагу до права). А в СРСР правовий нігілізм 

набув свого розквіту як у ідеологічній 

(теоретичній) так і в практичній формах. 

Джерелами правового нігілізму в сучасній 

Україні є: 

1)Невпорядкованість, нестабільність та 

суперечливість законодавства, зокрема так 

званий правовий вакуум та розходження 
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загальнодержавних та відомчих інтересів, що 

існують на підґрунті декларативності та 

відсутності норм прямої дії в багатьох НПА. 

2) Слабкість механізму реалізації 

прийнятих законів, порушення прав людини і 

громадянина, відсутність належних умов для 

їхньої реалізації. 

3) Низький рівень правової культури, 

зокрема, тут варто відмітити таке явище, як 

правовий ідеологізм. 

Подолання правового нігілізму фактично 

зводиться до усунення його джерел, тобто: 

1) Необхідна якість законів та інших НПА 

(стабільність та однаковість в регулюванні 

суспільних відносин; забезпечення належної 

ролі закону в системі НПА). 

2) Авторитетність державної влади та 

налагодженість механізму її дії, тобто наявність 

розвинутої державної структури, здатної 

забезпечити виконання права. Необхідними є 

вдосконалення системи правоохоронних 

органів, зміцнення законності. 

3) Високий рівень правової культури, що 

має забезпечуватися правовим вихованням та 

правовою освітою населення. Зокрема це 

питання регулюється такими НПА, як:  

1)Постанова Кабміну від 29.09.95р. «Про 

програму правової освіти населення». Згідно 

положень якої створюється і діє Всеукраїнська 

міжвідомча координаційно-методична рада з 
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правової освіти населення; {функції: розробка 

пропозицій, надання методичної допомоги 

міністерствам, іншим відомствам; до співпраці 

у складі ради можуть запрошуватися 

представники Генпрокуратури, Спілки юристів 

України та інших організацій, статутами яких 

передбачена участь у правовій освіті 

населення} 

2)Указ Президента від 18.10.01р.  № 992 

«Про Національну програму правової освіти 

населення»; 

3)У Рівненському районі це, наприклад, 

рішення районної ради від 10.11.2006р. №71 

«Про програму правової освіти населення 

Рівненського району на 2006-2010рр.». 

Отже, зведення до мінімуму правового 

нігілізму як суспільно шкідливого явища, має 

забезпечити розвиток суспільства на 

демократичних та правових засадах. 
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СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА 

ЗАКОНОДАВСТВА: ПРОБЛЕМИ 

СПІВВІДНОШЕННЯ 

Дефініції: 

Право - це система загальнообов’язкових, 

формально визначених правил поведінки, що 

встановлюються, гарантуються та охороняються 

державою з метою регулювання певних 

суспільних відносин. 

Систе а права - це внутрішня структура 

права, що визначає взаємодію між його 

елементами - галузями, інститутами та нормами. 

Що ж до визначення терміна 

«законодавство», то тут є три підходи, за якими 

законодавство - це система: 

1) законів; 

2) НПА, що прийняті вищими органами 

державної влади; 

3) усіх НПА держави як зовнішньої форми 

вираження права. 

Більшість правознавців вважає найбільш 

вдалим останнє визначення. 

Отже, система законодавства - це сукупність 

НПА держави, що пов’язані між собою та 

водночас поділені на певні частини. 

Як же співвідносяться системи права та 

законодавства? 

По-перше, вони мають деякі спільні ознаки, 

але між ними є більш суттєві відмінності, що 

випливають перш за все з того, що система 
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права виражає структуру змісту, а система 

структуру форми. 

Отже, яка різниця між системами права і 

законодавства: 

1. Система права є сукупністю норм права, а 

система законодавства сукупністю НПА. 

2. На формування системи права впливають 

об’єктивні чинники, а на систему законодавства 

- суб’єктивні. 

3. Первинним елементом системи права є 

норма права зі своєю структурою (гіпотеза, 

диспозиція, санкція), а первинним елементом 

системи законодавства є нормативний припис, 

який може не містити всіх елементів вираженої 

в ньому норми права. 

4. Система права має лише горизонтальну 

структуру, тоді як система законодавства має 

також вертикальну та державно-організаційну 

структури. 

Основна ж проблема виникає при 

співвідношенні обсягів системи права та 

системи законодавства: 

З одного боку система права є поняттям 

ширшим, оскільки не всі норми права 

закріплюються в НПА, існують також і інші 

форми вираження права: правовий прецедент, 

правовий договір, правовий звичай. 

Але з іншого боку НПА містять не тільки 

норми права, які складають систему права. Вони 

містять також, наприклад, мотиви прийняття 
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НПА чи різні спеціалізовані, тобто нетипові 

норми права, які не всіма правознавцями 

визнаються як норми права (це норми-

принципи, норми-цілі, норми-дефініції, норми-

оголошення, норми-начала). 

Отже, ми бачимо, що система законодавства 

не повністю відображає систему права, але 

одночасно вона містить в собі не лише елементи 

системи права, а й іншу інформацію. 

Але існує також і практична проблема 

співвідношення систем права і законодавства. 

Ми бачимо, що роль деяких норм права в 

законодавстві применшується, між деякими 

нормами права встановлюються неправильні 

зв'язки тощо. Все це є наслідком суб'єктивізму, 

що присутній при створенні НПА. В деяких 

державах його роль менша, в деяких більша. В 

Україні існує ціла низка причин, що призводять 

до цього: варто назвати лише пропорційну 

виборчу систему, коли партійні списки 

формуються, на жаль, з урахуванням 

матеріальних статків. Відповідні люди займають 

місця у ВРУ. 

Отже, одночасно з теоретичною, в нашій 

державі стоїть практична проблема 

співвідношення систем права та законодавства. 

Остання є більш нагальною і вона вирішується 

створенням дійсно ДЕМОКРАТИЧНОГО 

суспільства. 

 



 

 31 

 

ПОНЯТТЯ «СІМ’Я»: ПРОБЛЕМА 

ДОЦІЛЬНОСТІ ЙОГО ЗАКОНОДАВЧОГО 

ЗАКРІПЛЕННЯ 

 

Щодо дефініції сім’ї та її закріплення у 

чинному законодавстві одностайності в думках 

науковців немає.  

З огляду на це і виникла необхідність 

висловити свої міркування щодо доцільності 

законодавчого закріплення поняття «сім’ї». 

Недоцільність закріплення поняття сім’ї у 

законодавстві обгрунтовується науковцями 

таким чином:  

По-перше, з одного боку, якщо таке 

визначення побудувати як надто широке, 

прагнучи охопити максимально ширше коло 

відносин, що регулюються сімейним правом, то 

воно розходитиметься з соціологічним 

розумінням сім’ї і перетвориться в юридичному 

сенсі в надуману штучну конструкцію. 

По-друге, якщо до нормативного 

визначення поняття сім’ї включити такі 

додаткові ознаки як «спільне проживання», 

«ведення спільного господарства», «народження 

і виховання дітей», «взаємна підтримка і 

турбота», що пропонується окремими 

науковцями, то доведеться або віднести кожну із 

включених ознак сім’ї до факультативних, що 

позбавляє це визначення практичного змісту, 
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або звузити поняття сім’ї до такої межі, за якою 

ж знову відбудеться її розходження з поняттям 

сім’ї у соціологічному розумінні. 

По-третє. сім’я не є суб’єктом, а тому 

давати її правове закріплення в законі не 

потрібно. 

Представники іншого правового підходу 

переконані у тому, що необхідно сформулювати 

нормативне визначення сім’ї та закріпити його у 

чинному законодавстві. 

Ми підтримуємо ці позиції в частині 

необхідності нормативного визначення поняття 

сім’ї в законодавстві. 

По-перше, закріплення універсального 

визначення сім’ї в чинному законодавстві 

України не створить жодних незручностей та 

непорозумінь, а навпаки, поліпшить правове 

регулювання суспільних відносин у сфері сім’ї, 

оскільки буде сформована єдина законодавча 

конструкція, за допомогою якої чітко будуть 

окреслені критерії та ознаки, за якими певна 

сукупність фізичних осіб вважатиметься чи не 

вважатиметься сім’єю. 

По-друге, законодавче закріплення поняття 

«сім’ї» нарешті чітко розмежує питання щодо 

того, йдеться, власне, про сім’ю як цілісне 

утворення чи про окремих її членів.  

По-третє, з огляду на завдання сімейно-

правового регулювання можна дійти висновку, 

що сімейне право не повинно врегульовувати 
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усі відносини між людьми у сім’ї, а лише ті, які 

насправді потребують правової охорони та 

захисту. 

Законодавець, усвідомивши доцільність 

нормативного визначення поняття «сім’я», 

спробував його закріпити у ст.3 СК України: 

«Сім’я є первинним та основним осередком 

суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки. Подружжя 

вважається сім’єю і тоді, коли дружина та 

чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, 

лікуванням, необхідністю догляду за батьками, 

дітьми та з інших поважних причин не 

проживають спільно. Дитина належить до сім’ї 

своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не 

проживає. Права члена сім’ї має одинока особа. 

Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного 

споріднення, усиновлення, а також на інших 

підставах, не заборонених законом і таких, що 

не суперечать моральним засадам суспільства».  

 Вважаємо за доцільне навести приклад 

законодавчого визначення сім’ї у законодавстві 

Республіки Білорусь. Зокрема, ч.1 ст.59 Кодексу 

Республіки Білорусь про шлюб та сім’ю 

встановлює: «Сім'я – це об'єднання осіб, 

пов’язаних між собою моральною та 

матеріальною спільністю і підтримкою, 

веденням спільного господарства, правами і 

обов’язками, що випливають зі шлюбу, 
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родинності, усиновлення». Коментуючи цю 

правову норму, білоруські вчені зазначають, що 

дефініція сім’ї, яка міститься у Кодексі, 

враховує розуміння сім’ї як із соціологічної, так 

і з правової точки зору». На нашу думку, 

поняття сім’ї у Кодексі Республіки Білорусь є 

більш досконалим, ніж вітчизняне. На відміну 

від визначення українського законодавця 

вказана дефініція не призводить до висновків 

про сім’ю як комунальну квартиру та 

гуртожиток. 

Слід зазначити, що нормативні визначення 

сім’ї, окрім СК України, містяться і в інших 

законодавчих актах України. Закон України 

«Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000р. № 

1768-1П
15

 визначає сім’ю так:» Сім’я – це особи, 

які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки, 

повністю відтворюючи ч.2 ст.3 СК України. 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992р. № 2811-ХП
16 

дає 

поняття сім’ї з дітьми як поєднане родинними 

зв’язками та зобов’язаннями щодо утримання 

коло осіб, у якому виховуються рідні, 

усиновлені діти, а також діти, над якими 

встановлено опіку чи піклування. Вказане 

визначення істотно відрізняється від 

попереднього.  
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Отже, конче необхідним є закріплення 

єдиного нормативного визначення поняття сім’ї 

у законодавстві з метою уникнення її 

неоднозначного правового тлумачення. 

СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВА Й 

СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Структура системи права - горизонтальна 

(галузева) структура, тобто система права 

складається з галузей права, що мають свій 

особливий предмет і метод регулювання, а ті, у 

свою чергу, складаються з інститутів права, 

норм права; система законодавства має як 

горизонтальну (галузеву), так і вертикальну 

(ієрархічну) структуру. 

Первинний структурний елемент системи 

права - норма права , системи законодавства - 

нормативне правове приписання, тобто 

юридично обов'язкова, граматично й логічно 

завершена частина структурного підрозділу 

нормативно-правового акту (статті, частини 

статті, абзацу, параграфа, пункту). 

Система права - це внутрішня форма права 

(галузі, інститути, норми права), система 

законодавства - це зовнішня форма права, тобто 

форма зовнішнього вираження, закріплення 

утримування права (норм права). 

Система права ширше системи 

законодавства, оскільки законодавство охоплює 

не всі норми права, тобто є формою (джерелом) 
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не всіх норм права, є й інші джерела (форми 

права). 

Система права виникає як результат 

об'єктивно існуючих суспільних відносин 

(трудових, майнових, сімейних), система 

законодавства - результат діяльності 

законодавця (суб'єктів правотворчої діяльності). 
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РЕЛІГІЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ЛЮДСТВА 

 

Релігії, культури та традиції часто мають 

дуже давню історію, і окремі їх елементи 

залишалися незмінними сотні років. Права 

людини, навпаки, є відносно «новими» в 

історичній перспективі. У сьогоднішній 

дійсності ми можемо спостерігати як елементи 

традицій та релігій знаходяться у конфлікті із 

правами людини. Ми також бачимо, що 

релігійні норми самі по собі можуть суперечити 

правам людини. Окремі цитати з Біблії, Корану 

та інших святих книг не відповідають 

сьогоднішнім вимогам прав людини. Свобода 

жінок та їх участь у суспільному житті, питання 

щодо шлюбів з примусу, гомосексуалізм і 

аборти – ось основні теми і проблеми, де зараз 

зіштовхуються релігія, традиції та права 

людини. 

Релігія може також виправдовувати певні 

порушення прав людини. Так, в історії релігійна 

аргументація вже використовувалась для 

утисків та дискримінації жінок та 

гомосексуалістів. Однак релігійні інтерпретації 

багато в чому залежать від соціальних змін. В 

багатьох європейських країнах боротьба за 

гендерну рівність знайшла своє відображення і у 

церкві. Наприклад, у Норвегії жінка сьогодні 
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може стати священиком, що ще декілька 

десятків років тому було б неприпустимим. 

Подібного розвитку по відношенню до жінок не 

відбулося у мусульманському та інших 

релігійних середовищах. Тут в сукупності з 

культурними традиціями і звичаями релігія все 

ще може бути використана як елемент 

дискримінації. Внаслідок цього жінки – 

мусульманки мають менше прав ніж чоловіки – 

мусульмани у сімейному та суспільному житті. 

Для багатьох людей релігія є важливою 

частиною їх життя, тому вони можуть заявити: 

«Всі права людини уже записані у моїй релігії, 

їх просто потрібно виконувати». Безумовно це 

так, але релігії не треба виключати зі сфери 

контролю та критики. Неприпустимою є 

релігійна практика, яка виправдовує чи 

провокує порушення прав людини, що в 

кінцевому результаті призводить до виникнення 

конфліктів у суспільстві. 

Що ж робити, якщо конфлікт усе ж виник? 

При сильних порушеннях відповідь очевидна: 

порушення прав людини терпіти не можна, а 

тому потрібно включати усі механізми правової 

держави. Поряд з цим держава повинна 

займатися просвітницькою діяльністю та 

формуванням світогляду своїх громадян. Коли ж 

конфлікт виникає у точці дотику різних прав 

людини, то виникає серйозна проблема. 

Показовим тут є конфлікт, що виник у 2006 році 
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і пов’язаний із опублікуванням у 

західноєвропейській пресі карикатур на пророка 

Мухаммеда. Свобода слова і високий поріг 

допустимого у сатирі в західноєвропейському 

світі дозволили опублікувати карикатури на 

пророка Мухаммеда, що призвело до акцій 

протесту мусульман у різних частинах планети, 

які вважали, що було порушено право на 

шановане ставлення до їх віри. Цей приклад 

показує, що конфлікти на грані релігійних норм 

та прав людини можуть приймати дуже 

серйозний характер і підкреслює, що створення 

умов для спілкування між різними групами у 

суспільстві є першочерговим завданням будь – 

якої держави, яка не хоче потерпати від 

міжрелігійної ворожнечі. 
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ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО: ДО 

ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ЩОДО 

УТОЧНЕННЯ ПРАВИЛ ЙОГО СПРИЯННЯ 

ЗАХИСТУ 

 

Відповідно до Конституції України 

людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визначаються в 

Україні найвищою цінністю Серед завдань 

кримінального процесу, а отже і досудового 

слідства, як невід'ємної його частини, згідно ст. 

2 Кримінально-процесуального кодексу 

України є охорона прав та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

Досудове слідство — кримінально-

процесуальна діяльність слідчого за 

порушеною та прийнятою ним до свого 

провадження кримінальною справою, зміст 

якої полягає у збиранні, дослідженні, 

перевірці, оцінці та використанні доказів, 

встановленні об'єктивної істини, провадженні 

слідчих та інших процесуальних дій і 

самостійному застосуванні норм права з 

метою захисту прав та законних інтересів 

людини, фізичних та юридичних осіб, 

створенні умов для здійснення справедливого 

правосуддя. 

Одним із завдань органів досудового 

слідства є відновлення в правах, відшкодування 

матеріальної і компенсація моральної шкоди 
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стосовно осіб, що постраждали від незаконного 

затримання, арешту, притягнення до 

кримінальної відповідальності, а отже і 

відповідно досудове слідство має на меті 

сприяти захисту. Для цього потрібно в ході 

досудового слідства вжити всіх передбачених 

законом заходів для всебічного, повного й 

об'єктивного дослідження обставин справи, щоб 

виявити обставини, що виправдують 

обвинуваченого, а також обставини, що 

пом'якшують відповідальність. 

 Також слідчий не має права перекладати 

обов'язок доказування на обвинуваченого. 

 У взаємовідносинах з обвинуваченим 

слідчий виходить з конституційного принципу 

презумпції невинності, тому в усіх 

суперечливих випадках, тлумачачи всі сумніви 

на користь громадянина, виходячи з принципу 

його добропорядності. 

У процесі досудового слідства слідчий 

зобов'язаний встановити наявність або 

відсутність ознак складу злочину, визначити 

його кваліфікацію, та створити тим самим 

необхідні передумови для правильного 

вирішення справи судом. Адже судова практика 

свідчить, що трапляються випадки, коли 

похибки досудового слідства стають джерелом 

судових помилок. 

Прокурорський нагляд є одним з основних 

положень стадії досудового розслідування. 
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Прокурор не тільки забезпечує підтримку 

обвинувачення в суді, а відповідно до ст. 121 

Конституції України здійснює нагляд за 

додержанням законів органами досудового 

слідства для правильного застосування закону 

для того, щоб ні один невинний не був би 

покараний, і ні одній особі не було б 

безпідставно завдано шкоди. 

Усі учасники кримінального процесу мають 

знати свої права й обов'язки. Однак, як свідчать 

матеріали судової практики, підозрюваним і 

обвинуваченим не завжди роз'ясняються у 

повному обсязі права, часто це робиться 

формально. 

Усунення цих проблем дасть можливість 

захистити честь і гідність людини у складному 

процесі досудового слідства. А проблеми 

приховані не стільки в законодавстві, скільки в 

недосконалому практичному провадженні. 
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СНЕМИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: 

ДОРАДЧИЙ ОРГАН ВЕЛИКОГО 

КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ ЧИ 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ОРГАН 

НЕЗАЛЕЖНИХ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВСТВ? 

 

За формою правління Київську Русь можна 

вважати ранньофеодальною монархією. 

Безперечно, Київська Русь не була державою в 

сучасному розумінні цього слова, а лише 

періодично набувала ознак "клаптикової" 

ранньофеодальної імперії, міжкнязівської 

федерації або конфедерації під колективним 

правлінням династії Рюриковичів. Інколи — 

перетворювалася на конгломерат самостійних 

князівств, зв'язаних відносинами сюзеренітету-

васалітету та формальним визнанням єдності 

Київської Русі й першості Великого князя 

київського. На думку багатьох сучасних 

дослідників, Давньоруська держава була 

нестійким, відносно єдиним державним 

утворенням. 

Центральне управління уособлювали 

Великий князь, боярська рада, князівські з'їзди 

(снеми) та віче. Кожна з цих інституцій була 

виявом відповідно монархічної, 

аристократичної та демократичної тенденцій у 

державному устрої Києва. 

Звернемо увагу яке ж місце займали снеми 

давньоруської держави в її політичному житті. 
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Звичайно ж в розквіт монархії ,коли 

Великий київський князь був головним носієм 

державної влади, гарантом функціонування всіх 

органів управління, репрезентантом країни на 

міжнародній арені, символом державної 

стабільності, в руках якого було зосереджено 

всю повноту законодавчої, виконавчої, судової 

та військової влади, князівські з'їзди 

виконували функцію дорадчого органу. По-

перше, з'їзди скликалися лише з ініціативи 

Великого князя, для вирішення питань війни й 

миру, змін у державному устрої, порядку 

зайняття столів, ухвалення найважливіших 

законодавчих актів. Так на снемах у 1072 р. у 

Вишгороді було схвалено "Правду 

Ярославичів", у 1097 р. визнано незалежність 

окремих князів, у 1101, ПОЗ рр. під Києвом 

вирішувалися питання війни й миру з 

половцями. У снемах, крім Рюриковичів, брали 

участь місцеві князі, їхні союзники (брати), 

васали (сини), наймогутніші бояри, інколи — 

церковна знать. 

Значення увалених з'їздом постанов, як і на 

Заході, визначалось фактичною підтримкою 

постанов з'їзду його учасниками. Князь міг 

кінець кінцем і відмовитись від ухваленої 

постанови. Отже феодальний з'їзд не мав 

справжньої влади союзного органу. Літопис 

подає ряд випадків відмовлень від ухвалених 

постанов. Класичний випадок такого 
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відмовлення літопис (Іпатіївський) наводить під 

1187 р., коли з ініціативи кн. Святослава був 

зроблений похід проти половців. Не 

встановились, звичайно, ніякі тверді норми і 

щодо порядку засідань з'їзду, порядку 

виконання постанов та ін. Це ще раз 

підтверджує, що снеми були лиш дорадчим 

органом. 

Проте із послабленням влади Києва, 

значення скемів зросло, але вони не змогли 

зупинити процес феодальної роздробленості. 

Одноосібна монархія поступилася місцем 

федеративній монархії. Тепер долю Русі вершив 

не великий князь, а група найвпливовіших 

князів, що шукали компромісних рішень. Цю 

форму правління історики називають 

«колективним сюзеренітетом». Тобто політична 

влада сконцентрувалася в масштабі окремих 

князівств, з'єднати які ніхто вже не мав змоги. 

Отже в цей період снеми можна назвати 

консультативним органом незалежних 

київських князівств. 

Тому однозначної відповіді на поставлене 

питання дати не можна. Роль князівських з'їздів 

в політичному житті Київської Русі 

змінювалася залежно від політичного устрою, 

часу та ін. обставин. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТНУ НА 

НЕРУХОМІСТЬ: ПРОБЛЕМИ 

ЮРИДИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ. 
 

Дефініції: 

По аток — це обов'язковий ппатіж з 

доходів чи майно юридичних то фізичних осіб 

до бюджету або державного цільового фонду, 

що стягується державою. Різновидом податків є 

збір і мито. 

Нерухо е  айно (нерухомість) є земля; 

будинки і споруди, міцно поєднані з землею, 

тобто об'єкти, переміщення яких без суттєвого 

збитку для їх призначення є неможливим; 

квартири,, інженерне обладнання жилих 

будинків; підприємства або їх структурні 

підрозділи як цілісні майнові комплекси. 

Принципи побудови системи 

оподаткування в Україні, види податків і зборів 

до бюджетів та до державних цільових фондів, а 

також права, обов'язки і відповідальність 

платників регламентують Конституція України, 

постанова ВРУ " Про основні положення 

податкової політики в Україні " від 4.12.1996, 

Закони України " Про систему оподаткування" 

зі змінами на 2005р., " Про оподаткування 

прибутку підприємств " (22.05.1997), Закон 

України " Про податок з доходів фізичних осіб 

", Указ Президента України " Про спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності 
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суб’єктів малого підприємництва "(28.06.1999) 

тощо. 

Сучасність 

У постанові Кабміну від 25.09.2006р. "Про 

прогноз показників зведеного бюджету України 

за основними видами доходів, витрат і 

фінансування на 2008-2010 роки" уряд пояснює, 

що податок на нерухомість для фізичних осіб 

передбачається ввести тільки з 2009р., оскільки 

необхідно інвентаризувати майно і створити 

єдиний реєстр нерухомості громадян, провести 

аналіз платоспроможності населення: і 

розрахунок оптимальної ставки такого податку. 

При цьому конкретні розміри ставок податку на 

нерухомість щороку можуть уточнюватися 

підчас проведення податкової реформи і будуть 

визначатися, виходячи з реальних можливостей 

бюджету на відповідний рік. Податок на 

нерухомість успішно застосовується в багатьох 

країнах світу. Найбільш яскравим прикладом 

може бути Канада, де надходження від 

оподаткування нерухомості в окремих 

провінціях складають близько 40% прибуткової 

частини бюджету. 

У жовтні 2008 року Кабінет міністрів 

України запропонував ввести податок і навіть 

схвалив відповідний законопроект — № 3533 

Не може не привернути до себе увагу ст. 

6005 Податкового кодексу в якій сказано, що 

громадяни-власники майна визнаються 
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платниками податку незалежно від того, яким 

чином вони «здійснюють володіння, 

користування або розпорядження» нажитим 

добром; « .відсутність у зазначених осіб 

документів, які підтверджують право власності 

на зазначене майно, не може бути підставою для 

невизнання цих осіб платниками податку за це 

майно, якщо фактично ці особи володіють, 

користуються та розпоряджаються ним". Ідея 

зрозуміла, але хто і яким чи чом буде знаходити 

фактичного власника майна не вказано. 

Взявши до уваги схеми надання пільг у 

законопроекті Податкового кодексу ми бачимо, 

що пропонується звільнити інвалідів першої та 

другої груп, «опікунів» трьох і більше 

неповнолітніх дітей, ветеранів війни, «офіційно 

постраждалих» чорнобильців, а також 

пенсіонерів. Щодо будівель, пільги планують 

надавати не «подушно», а «пометражно». 

Пільговий метраж прямо залежатиме від місця 

проживання й кількості членів сім'ї. У 

населених пунктах, де постійних жителів 50 тис. 

і більше, неоподатковуваний мінімум становить 

21 кв. метр загальної площі на людину плюс 

10,5 кв. метрів на сім'ю, але не більше 80 кв. 

метрів у разі проживання самотньої особи чи 

двох осіб пенсійного віку. Якщо ваших земляків 

менше, ніж 50 тис, то й пільги більші: 40 кв. 

метрів загальної площі на людину плюс 10,5 кв. 
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метрів на сім'ю, відповідно, для самотніх і літніх 

людей — не більше 120 кв. метрів. 

Цілком логічно виникають питання: 

Виходить, у місті з населенням 49 тис людина 

може мати особнячок площею 120 кв. метрів і 

не платити за нього а в сусідньому, до болю 

схожому райцентрі де мешкає вже 51 тис треба 

сплачувати за квартиру площею понад 80 

"квадратів" Пільги фактично надаються тільки 

самотнім (одна людина) чи пенсіонерам (двоє 

чоловік). А якщо в квартирі мешкає молода 

сім'я? А коли пенсіонерів троє? І чому жити 

самому на 80 кв метрах має бути менше 

обтяжливе, ніж утрьох? 

З вищесказаного можна зробити висновок, 

що на даному етапі податок на нерухомість не 

врегульований належним чином і потребує 

багатьох доопрацювань. Такий податок Україні 

дійсно потрібен. В умовах кризи місцеві 

бюджети спорожніли, так як їх доходи 

формується в основному за рахунок податку на 

доходи фізосіб, що останнім часом різко 

знизився. Податок на нерухомість потрібен для 

стимулювання розвитку нового будівництва, 

ремонту аварійних будівель і споруд, зносу не 

використовуваної нерухомості, економічного 

розвитку країни. Разом із тим досвід показує, що 

просто скопіювати хорошу систему 

оподаткування нерухомості неможливо в силу 

місцевих особливостей і традицій. 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Проголосивши себе демократичною, 

правовою та соціальною державою, Україна тим 

самим взяла на себе обов'язки дотримання вимог 

міжнародного співтовариства щодо 

рівноправності громадян, у тому числі за 

статевою ознакою. 

Отже, гендер - це складний 

соціокультурний конструктор, який 

віддзеркалює відмінності між чоловіком і 

жінкою в поведінці, ментальних та 

емоціональних характеристиках. 

Основні засади гендерного розвитку в 

Україні викладені у Конституції. Там зазначено, 

що всі громадяни, незалежно від статі, мають 

рівні конституційні права та свободи; вони є 

рівними перед законом. За статтею 51 сім'я, 

дитинство, материнство і батьківство 

охороняються державою. Але конституційні 

норми можуть бути реалізовані лише за умови 

подальшого їх розвитку в усій системі 

законодавства та практичного втілення за 

допомогою відповідних інституційних 

механізмів. Україна використовує найкращий 

міжнародний досвід для вирішення своїх 

внутрішніх питань. Україна підписала 

міжнародні документи, що передбачають 
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гендерний підхід, чим визнала, що гендерний 

підхід є найефективнішим для формулювання та 

реалізації національних програм; країна також 

взяла на себе зобов'язання гарантувати рівність, 

розвиток і справедливість у країні, регіоні та 

світі, керуючись гендерними ідеями соціальної 

рівності. 

На виконання міжнародних зобов'язань 

парламентом України прийнято Закон України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. У зв'язку із 

набуттям чинності вищезазначеного закону в 

2008 році були внесені доповнення до низки 

законодавчих актів. Так, відповідно до Кодексу 

законів про працю України однією із складової 

генеральної, галузевої, регіональної угод, 

колективних договорів мають бути положення, 

які забезпечують рівні права та можливості 

жінок і чоловіків. Обсяг прав Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини 

доповнено здійсненням контролю за 

забезпеченням рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. У січні 2008 р. Уряд України 

прийняв Програму дій «Український прорив», 

до положень якої включено принципи гендерної 

рівності. 27 грудня 2006 р. Кабінет Міністрів 

України затвердив Державну програму з 

утвердження гендерної рівності в українському 

суспільстві на період до 2010 року. 5 вересня 

2007 року при Кабінеті Міністрів України було 
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створено Міжвідомчу раду з питань сімейної, 

гендерної політики, демографії та протидії 

торгівлі людьми. Протягом 2007 року було 

видано накази на створення гендерних робочих 

груп у ключових міністерствах та відомствах. 

Загалом сьогодні близько 300 нормативно-

правових актів враховують гендерний аспект. 

Тому можна зробити висновок, що гендерна 

рівність - це проблема не на законодавчому 

рівні, а це проблема самореалізації. Оскільки за 

результатами дослідження, кожен другий 

громадянин України визнає наявність у 

суспільстві гендерної нерівності. При цьому 

більшість населення (62%) вважає, що 

обмежуються права жінок, частка чоловіків на 

ринку праці більша ніж частка жінок; рівень 

освіти жінок і чоловіків на однакову рівні; 

очікування від рівня заробітної плати у жінок 

загалом менші, ніж у чоловіків; напрями 

професійної діяльності умовно розділяються на 

«чоловічі» та «жіночі»; жінки превалюють на 

позиціях нижчого рівня в компаніях. Шляхи 

вирішення цієї проблеми полягають у 

подальшій адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС в сфері гендерної рівності. 

Застосування гендерно-правової експертизи 

законодавства і проектів НПА. Підтримка 

суспільних ініціатив. Направлених на 

формування гендерної культури, подолання 

стереотипів; створення контролю за 
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додержанням гендерної рівності під час 

вирішення кадрових питань в центральних і 

місцевих органах виконавчої влади. Проведення 

інформаційно-просвітницьких робіт з ліквідації 

всіх форм дискримінації по ознаку статі. 

Таким чином слова Террі Девіс. 

генерального секретаря Ради Європи, сказані у 

ВРУ «на мій погляд, гендерна нерівність є 

проявом несправедливості, невихованості, і, 

окрім того, багато чого коштує; рівність 

чоловіка і жінки - невід'ємна частина прав 

людини, вона також є передвісником демократії 

і соціальної справедливості» починають 

втілюватися в реальні практичні кроки нині 

діючої влади. 
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ПРАВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА 
ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛУВАННЯ: 
НЕВІД'ЄМНЕ ПРАВО ГЛАВИ 

ДЕРЖАВИ ЧИ НЕВИПРАВДАНЕ 
ВТРУЧАННЯ В СФЕРУ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СУДОВОЇ ВЛАДИ? 
 
Законодавство України про кримінальну 

відповідальність має своїм завданням правове 

забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку 

та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від злочинних 

посягань, забезпечення миру і безпеки людства, 

а також запобігання злочинам. Для здійснення 

цього завдання ККУ визначає, які суспільно 

небезпечні діяння є злочинами та які покарання 

застосовуються до осіб, що їх вчинили. При 

цьому актуальним для чинного законодавства 

про кримінальну відповідальність залишаються 

питання застосування механізмів звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання. 

Застосовуючи правовий механізм притягнення 

до кримінальної відповідальності осіб, які 

вчинили злочин, держава залишає за собою 

право прощати таких осіб. Однією з форм 

державного прощення є можливість 

застосування до осіб, що вчинили злочин, 

процедури звільнення від кримінальної 

відповідальності чи покарання на підставі 

закону України про амністію або акта 
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помилування, яка реалізує принцип гуманізму, 

що спрямований на захист усіх членів 

суспільства. 

Амністія — повне або часткове звільнення 

від кримінальної відповідальності чи покарання 

певної категорії осіб, винних у вчиненні 

злочинів. 

Помилування — акт глави держави, за яким 

певна особа (або декілька осіб) повністю або 

частково звільняються від покарання, або до неї 

застосовується більш м'яке покарання, або ж з 

особи знімається судимість. 

Регулювання амністії та помилування 

виконується не лише кримінальним, а й іншими 

видами галузевого законодавства, зокрема: 

кримінально-процесуальним, кримінально-

виконавчим,конституційним, адміністративним. 

Правове регулювання питання помилування 

здійснюється на основі таких НПА: ст. 87 ККУ, 

ст.106 п.27 КУ. а також Положенням про 

здійснення помилування, затвердженого Указом 

Президента України від 19 липня 2005 року. 

Проте слід зазначити, що на законодавчому 

рівні в Україні не врегульовано процедуру 

здійснення помилування, на нормативному рівні 

не визначено поняття помилування, нормативно 

не закріплено принципи здійснення 

помилування. 

Та виникає питання: чи виправданим є 

право Президента України на здійснення 
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помилування взагалі? Так, Президент України є 

главою держави, впливає на всі сфери життя в 

країні. Так, у ст. 106 КУ за Президентом 

закріплено право на здійснення помилування. 

Проте у ст. 124 Основного закону нашої 

держави закріплено наступне: правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами. 

Привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція гудів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі. Тобто 

звідси слідує, що і звільнення від відбування 

покарання застосовується виключно судом. 

Крім того, на думку нашої команди, при 

здійсненні Президентом України процедури 

помилування особи чи осіб присутнім може 

бути певний суб'єктивізм, адже рішення про 

здійснення помилування приймає одна особа. 

До того ж, оскільки помилування в нашій 

державі здійснюється суб'єктом несудової 

влади, то, в принципі, процедуру помилування 

відокремили від кримінально-правового 

інституту і віднесли до державно-правового 

На нашу думку, право на здійснення 

помилування має перейти до компетенції судів, 

зокрема, до компетенції Верховного Суду 

України. А для певного врегулювання порядку 

здійснення помилування необхідно запро- 

вадити принципи здійснення процедури 

помилування, внести ряд змін до чинного 
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законодавства, що регулює даний процес з 

метою усунення прогалин та удосконалення 

законодавства у сфері здійснення помилування, 

а також необхідно досліджувати суспільні 

відносини, які виникають внаслідок 

застосування акту про помилування. 

 

 


