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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціальноекономічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки
сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний,
соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Микола Аліфіренко, 3 курс, група ПР-31д
Науковий керівник: Ірина Білоус,
к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГАРАНТІЇ НЕДОПУСТИМОСТІ РОЗГОЛОШЕННЯ
ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Правовими засобами забезпечення таємниці розслідування є
кримінальний та кримінальний процесуальний закон. Так, гарантією
забезпечення належної поведінки учасників досудового розслідування
виступають положення, передбачені ст. 222 КПК України що мають місце в
главі 19 (Загальні положення досудового розслідування) [1], а також ст. 387
КК України (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності,
досудового розслідування) [2], яка передбачає кримінальну відповідальність
за порушення вищевказаного припису.
Положення про діяльність органів досудового розслідування також
передбачають деякі питання щодо недопустимості розголошення даних
досудового розслідування. Детальний перелік положень викладено у ст. 38
КПК України. Так, наприклад, щодо слідчих підрозділів органів
Національної поліції це Закон України «Про Національну поліцію», ч. 1 ст. 9
якого до засад її діяльності відносить відкритість та прозорість. Так,
діяльність поліції є відкритою для суспільства в тій мірі, в якій це не
суперечить вимогам законодавства України, що регулює кримінальну
процесуальну та оперативно-розшукову діяльність, про захист державної та
іншої захищеної законом таємниці, а також не порушує прав громадян,
громадських об’єднань і організацій. Окремі аспекти досліджуваного
питання також мають місце у наказі МВС України № 570 «Про організацію
діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України»
[3].
Аналізуючи норми кримінального процесуального законодавства,
доцільно виділити такі гарантії нерозголошення відомостей досудового
розслідування [4]:
1) нормативно-правові положення та правові заборони на розголошення
інформації, передбачені кримінальним провадженням та нормативноправовими актами без дозволу органу досудового розслідування та
прокурора;
2) процесуальна діяльність суб’єкта кримінального провадження
покликана забезпечити конфіденційність досудового розслідування;
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3) процесуальна форма документів, які складаються у зв’язку з
попередженням учасників кримінального провадження про недопустимість
розголошення відомостей досудового розслідування під загрозою
кримінальної відповідальності;
4) предмет та обсяг інформації, отриманої під час досудового
розслідування, щодо якої передбачений механізм конфіденційності;
5) процесуальний статус суб'єкта кримінального судочинства, особливо
його процесуальне зобов'язання не розголошувати інформацію досудового
розслідування;
6) засади кримінального провадження, які визначають підґрунтя
забезпечення таємниці досудового розслідування;
7) строки дії заборони розголошувати відомості досудового
розслідування;
8) органи досудового розслідування та прокурори можуть вживати
процесуальні заходи для забезпечення можливості кримінального
провадження з метою реалізації положень ст. 222 КПК.
Кутазова І. В. визначає таку структуру механізму кримінальнопроцесуального забезпечення недопустимості розголошення відомостей
кримінального судочинства [4]:
1) кримінальні процедури, що регулюють відкритість та
конфіденційність кримінальних процедур, щоб гарантувати, що розкриття
даних не допускається у кримінальних справах;
2) забезпечити правовідносини при здійсненні процедур та норм у галузі
захисту конфіденційної інформації;
3) правосвідомість, що міститься у внутрішньому запиті на
законослухняну поведінку у сфері забезпечення неприйняття розкриття
даних у кримінальних справах;
4) рішення щодо змісту документів, щоб забезпечити відсутність витоку
даних у кримінальних справах;
5) юридична відповідальність за порушення учасником кримінального
процесу обов’язку з нерозголошення даних у кримінальній справі.
Забезпечуючи нерозголошення інформації досудового розслідування,
кримінальне процесуальне законодавство гарантує захист інформації, прямо
забороненої відповідними законами під час кримінального провадження
(таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника,
таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою для
підозри, обвинувачення у вчиненні особою, близькими родичами чи членами
її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які
виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно
співпрацюють із органами досудового розслідування (ч.8 ст.224 КПК). У
зв’язку з цим необхідно погодитися з точкою зору Р. В. Баранніка та П. Г.
Назаренко, які зазначали, що конфіденційність досудового розслідування є
професійною таємницею, оскільки вона походить від змісту кримінального
процесу [5, c.18].
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Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна вважати, що система
недопустимості розголошення даних кримінального провадження є
процесуальною умовою. Питання недопустимості розголошення відомостей
досудового розслідування є дуже актуальним, а тому вимагає від науковців
та практиків пильної уваги та подальшого розвитку.
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ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ
Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю [1]. Кримінальним кодексом України, а саме статтею
149 передбачено, що торгівля людьми, тобто вербування, переміщення,
переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою
експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу,
матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або
підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на
його експлуатацію, караються позбавленням волі на строк від трьох до
восьми років [2].
Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що будьяке протиправне діяння направлене на обмеження свободи людини і яке за
законодавством України кваліфікується як кримінальне правопорушення, то
відповідальність за нього гарантується Конституцією України.
Зокрема, цю проблему розглядали такі вчені як Лугіна Н.А.,
Василинчук Ю.О.
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Дана проблема виникла тому, що у сучасному світі з усіма його
проблемами та глобальними кризами люди шукають кращого життя та й
роботу за кордоном. Це виникає тому, що країна у якій проживає певна особа
не може забезпечити їй належний рівень заробітної плати, а отже й
відповідний рівень життя.
Передумовами торгівлі людьми є певні внутрішні та зовнішні чинники:
1. внутрішні чинники:
- соціальна нерівність;
- насильство в сім’ї та інші прояви гендерної нерівності;
- девіантна поведінка членів сім’ї;
- викривлення моральних цінностей і відсутність духовних принципів
певної частини населення;
- привабливість кращого життя за кордоном і погана обізнаність
громадян України щодо можливостей працевлаштування й перебування за
кордоном і їх наслідків тощо;
- низькі заробітки більшої частини населення, загальне зниження
життєвого рівня та матеріальна незабезпеченість; нестача робочих місць,
безробіття, особливо серед молоді;
2. зовнішні чинники:
- спрощення можливостей для подорожування;
- лояльність законодавства до заняття проституцією в багатьох країнах
світу;
- попит на низькооплачувану працю та комерційну сексуальну
експлуатацію, особливо дітей;
- попит на працю в галузях, де основна частина населення не бажає
працювати через низку причин [3].
Види діянь які визначаються як торгівля людьми:
o Сексуальна експлуатація.
o Трудова експлуатація.
o Утягнення в злочинну діяльність.
o Усиновлення чи удочеріння в комерційних цілях.
o Використання в збройних конфліктах.
Найчастіше потерпілими за даним кримінальним правопорушенням
стають особи з найбільш віктимних груп – це молоді люди, які бажають
працювати за кордоном або просто покинули Україну з туристичними
цілями. Злочинці користуються їх уразливим станом. Під уразливим станом
особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями
або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її
здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними,
приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи
іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин
[2]. Саме це і є причиною виникнення даної проблеми.
Міжнародна організація з міграції підрахувала, що в Україні від торгівлі
людьми постраждало щонайменше 230 тисяч осіб. За приблизними даними,
натепер 150 мільярдів доларів США – це щорічний дохід від торгівлі
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людьми. Рабство – це глобальна індустрія. І від трудового полону не
застрахований ніхто – від безхатьків і до звичайних українців, які в пошуках
кращої долі їдуть за кордон, а натомість потрапляють у рабство. Щоб
позбутися торгівлі людьми, потрібно слідкувати не тільки за тими, хто
перетинає кордони нелегально, а й тими, хто перетинає кордони легально [3].
Ми пропонуємо таке вирішення даної проблеми, як створення певного
нового відділу при МВС або Мінсоцполітики. За допомогою його діяльності
буде посилено функцію контролю державних органів та покращено
моніторинг потерпілих від таких дій. Суть його діяльності буде полягати у
тому, що вони будуть вести реєстр осіб, які перебувають за кордоном з
окремим списком осіб хто саме працює за кордоном, реєстр організацій у
яких працюють ці особи з визначенням рівня небезпеки та телефонний номер
гарячої лінії за яким можна буде отримати консультацію та допомогу и
випадку, якщо особа стала потерпілою внаслідок торгівлі людьми. Також
важливим аспектом діяльності цього відділу буде превентивний метод
боротьби, а саме перевірка організацій, які пропонують роботу закордоном
та визначення рівня небезпеки у зв’язку з співпрацею з даною компанією.
З позицією Лугіна Н.А., Василинчук Ю.О. ми погоджуємося і вважаємо,
що боротьба з торгівлею людьми є важливою світовою проблемою і її
вирішення зможе збільшити обсяг економіки, зменшить світову
криміногенну ситуацію та права соціально-незахищених груп осіб знову
стануть відновлені.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ В УКРАЇНІ
Протягом останніх п’яти років в Україні спостерігається значне
удосконалення нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель. Поперше, впровадження електронної системи закупівель збільшує прозорість
процедури проведення торгів завдяки вільному контролю з боку
громадськості і бізнеса та дозволяє заощаджувати бюджетні кошти.
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По-друге, спрощення процедури публічних закупівель є важливим кроком у
наближенні вітчизняного законодавства і ділової практики до рівня країн ЄС.
Однак аналіз сучасного стану системи публічних закупівель свідчить про
наявність низки проблем, що перешкоджають створенню в Україні
ліберального економічного середовища, необхідного для підвищення
ефективності державного сектору.
У сучасних умовах негативними тенденціями розвитку публічних
закупівель в Україні є такі: 1) 77% тендерів здійснюються на неконкурентній
основі через механізм прямих переговорів; 2) у 84,3% конкурентних торгів
беруть участь не більше 3 претендентів; 3) у 43% випадків відхилення
пропозицій учасників не вказується причина, що слід розцінювати як
дискримінацію; 4) відсоток економії бюджетних коштів складає 2,8% від
очікуваної вартості торгів та щороку знижується. Унаслідок низької
конкуренції (або її відсутності), щорічне збільшення вартості публічних
торгів супроводжується зменшенням обсягу заощаджених коштів. Для
вирішення цієї проблеми 19.09.2019 р. Верховною Радою України було
ухвалено Проєкт Закону про внесення змін до основоположного Закону «Про
публічні закупівлі» (далі – законопроєкт). Мета законопроєкту –
забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення
конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання
проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Ключові
зміни передбачено за наступними напрямами: а) зниження порогів для
закупівель товарів та послуг з 200 тис. грн. до 50 тис. грн., тобто введення
обов’язкової процедури конкурент- них торгів у діапазоні вартості 50–200
тис. грн.; б) запровадження терміну «аномально низька ціна»; в) заміна
колективної відповідальності за результати закупівель на індивідуальну
відповідальність уповноважених осіб з боку замовника [1, с. 46].
На нашу думку, вищенаведені умови є необхідними, але не достатніми
для підвищення економічної ефективності державних закупівель. Зокрема,
законопроектом передбачено зниження порогової вартості лише для
закупівлі товарів і послуг, однак, порогові значення для робіт
залишатимуться незмінними. Для обґрунтування необхідності зниження
порогу для закупівлі робіт, слід звернути увагу на деякі специфічні риси
допорогових закупівель: а) проведення відкритого конкурсу для допорогових
закупівель не є обов’язковим; б) конкурентна процедура торгів для
допорогової закупівлі може проводитися навіть у разі, якщо заявку на участь
надає лише один учасник [2].
Досвід зарубіжних країн свідчить про ефективність застосування КЖЦ
для реалізації інфраструктурних проектів – побудови магістралей,
транспортних сполучень, мостів. Українське законодавство на даному етапі
не регламентує порядок проведення спільних торгів, що ускладнює
можливості залучення інвестицій для масштабних інфраструктурних
проектів. Розвиток КЖЦ в Україні потребує низки заходів, а саме: 1)
введення терміну «контракт життєвого циклу» до Закону «Про державні
закупівлі»; 2) встановлення правових меж відповідальності всіх учасників
20

КЖЦ в інфраструктурних галузях з обов’язковим розподілом всіх можливих
видів ризиків між ними; 3) стандартизація спільних торгів шляхом
затвердження консорціумів як нової правової форми участі у тендерах; 4)
розробка шаблонів спільних заявок на участь у тендері, планів-графіків
виконання спільних робіт та інших зразків документації.[3, с. 125]
В цілому зазначені аспекти є конструктивними, у той же час потребують
певних коригувань з огляду на ті зміни, які вже відбулися у законодавстві.
Зокрема, зазначимо, що наразі правовий механізм здійснення публічних
закупівель в Україні закріплено Законом України «Про публічні закупівлі».
Крім того, підкреслимо, що законодавець наразі не використовує категорію
«державні закупівлі», замість неї законодавець оперує поняттям «публічні
закупівлі». [4]
Отже, у сучасних умовах публічні закупівлі в Україні характеризуються
низкою негативних тенденцій, як-то: надмірно висока частка неконкурентних
процедур, поширена практика дискваліфікації учасників без зазначення
причини, порівняно низька економія бюджетних коштів. У зв’язку з цим,
одним з найактуальніших напрямів підвищення ефективності державних
закупівель в Україні є вдосконалення системи контролю над дотриманням
принципів прозорості та справедливої конкуренції. Методами покращення
контролю є зниження порогу для закупівель робіт, створення нормативноправового забезпечення для впровадження контрактів життєвого циклу,
стандартизація спільних торгів.
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ТОКІЙСЬКИЙ ТРИБУНАЛ: УРОКИ І ДОСВІД
У ХХІ столітті, ми можемо відчути наслідки агресії іншої країни, але
окрім цього й до тепер відчуваємо руйнівні наслідки Другої Світової війни.
За допомогою історії ми можемо визначити актуальність проблеми збройних
нападів на державні утворення, які опісля лишаються безкарними. Задля
уникнення ми повинні звернутись до міжнародного кримінального
правосуддя.
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19 січня 1946 року був створений Міжнародний військовий трибунал
для Далекого Сходу між урядами одинадцяти держав: СРСР, Сполучених
Штатів Америки, Китаю, Великої Британії, Австралії, Канади, Франції,
Нідерландів, Нової Зеландії, Індії та Філіппін.
3 травня 1946 року розпочався судовий процес, який і до сьогодні дуже
цікавить істориків своєю домовленістю між урядами країн, які засуджували
військові дії членів гітлерівської коаліції[1, с.114]. Токійський трибунал –
судовий процес над головними військовими злочинцями, що проходив у
Токіо. тривав 2 роки 5 місяців і 9 днів (він був більший за свого попередника
– Нюрнберзький процес). Під час суду було здійснено 818 відкритих судових
засідань і 131 засідання у суддівській кімнаті; трибунал ухвалив 4356
документальних доказів і 1194 свідчення свідків (з яких 419 були заслухані
безпосередньо трибуналом) [2, с.53]. На Токійському трибуналі був лише
один генеральний прокурор – американець Джозеф Кінан, колишній
заступник генерального прокурора США, – а представники Китаю та
Австралії лише брали участь у роботі на рівні підготовки матеріалів судового
процесу. Не зважаючи на те, що велика кількість держав брала участь у
розробці матеріалів, Токійський трибунал, за версією істориків-дослідників,
має набагато більше прогалин ніж Нюрнберзький процес [3, с.189].
Токійський трибунал – це приклад негативного досвіду, коли є
домовленість союзників не порушувати в ході судового процесу справи, під
які могла потрапити одна з країн-ініціаторів процесу, відповідно до статуту
Міжнародного військового трибуналу, могло мати визначення як
міжнародний досвід. Захисникам підсудних також було заборонено це
робити. Крокуючи сходами Нюрнберзького процесу, союзники стримували
свої обвинувачення, бо підсудні могли зробити посилання на репресалії і це
свідчило б, що переможці вчиняли аналогічні воєнні злочини. Суд в Токіо
виразив негативність у тому, що обвинувачених для суду обирала одна
людина, генерал армії США Дуглас Макартур, адже йому була
підпорядкована союзницька Комісія з вирішення питань Далекого Сходу.
Статут Токійського Трибуналу передбачав не паритетність обвинувачених, а
їх залежність від американського генерала, який визначив Головним
обвинувачувачем американського юриста Джозефа Кінана, близько до
оточення президента Трумена, тим самим забезпечив вплив уряду США на
підготовку процесу.
Головою Трибуналу був призначений Уїльям Уебб, людина професійна,
але знаходилася під політичним впливом англо-американського блоку.
Характерний моментом стало зауваження одного із захисників про те, що
даний Трибунал повинен слідувати прикладу Нюрнберзького процесу, але
дуже часто відступає від нього. На цеУебб чітко висловив свою позицію: «Ви
помиляєтесь, затверджуючи, що ми копіюємо Нюрнберзький процес ... Ми
зовсім не наслідуємо Нюрнберг … і не повинні це робити» [4, с. 131].
В обвинувальному висновку було п’ятдесят п’ять пунктів, які
поділялися на три групи: перша мала назву «Злочини проти миру», сюди
входили з першого по тридцять шостий пункт, друга – «Вбивства», третя –
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«Злочини проти звичаїв війни і злочини проти людяності», що передбачено
ст. 5 Статуту Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу [6].
Він визначав відповідальність за вбивство, змови та замахи на вбивство, що є
діями, за які названі особи несуть персональну відповідальність. Саме це для
нас робить великий крок вперед у розвитку міжнародного суду над
злочинцями, які причетні до ведення війни та позбавлення життя великої
кількості людей, що суперечить концепції прав людини в Статуті ООН [7]. У
ході процесу винність всіх підсудних була доведена даними, що склалися з
1214 сторінок підготовки, оголошені четвертого листопада 1948 року [8, с.8].
Привід констатував, що протягом всього періоду – з 1928 по 1945 рр. –
зовнішня і внутрішня політика Японії була направлена на підготовку та
збільшення агресивних війн. Підсудні спільно з головами Німеччини та Італії
прагнули до завоювання світового господарства та праці інших народів.
Детально було розглянуто питання щодо агресивних дій японських
мілітаристів проти СРСР. Статут від генерала Макартура став правовою
базою діяльності трибуналу, він встановив порядок судової процедури,
організацію звинувачення та захисту. Згодом було встановлено, що генерал
Макартур секретно надав імунітет вченим і лікарям військової частини №731
в обмін на те, що вони передають американцям свої досліди з біологічної
зброї та її результати [5, c. 216]. Це стало справедливим обміном покарання
на досягнення наукових розробок, які зробили вони.
Токійський трибунал ще розглядав справи підсудних, а в цей час
Імператор Японії видав таємний акт, у якому відповідно до законів держави
він дарував помилування усім японським військовослужбовцям, яких
засуджував Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. Генерал
Макартур дізнався про цей документ і він не тільки не заперечив, а ще й
підтримав його в процесі, підписавши 30 серпня 1947 року наказ про
звільнення взятих під арешт провідних японських промисловців.
Найцікавіше те, що ці справи навіть не дійшли до суду. Формально
японський уряд визнав рішення трибуналу у мирному договорі 1952 року,
однак всіх засуджених ним було звільнено до 1955 року [3, с. 189].
У 1948 році завершилося порушення відповідних кримінальних справ
Токійського трибуналу. У 1951 році Японському уряду було призначено
займатись реабілітацією військових злочинців. До кінця 1952 року з 210 288
людей, які підлягали відповідальності, реабілітовано 201 574 осіб » [4, с.758].
Як зазначив один з авторів Нюрнберга, головний обвинувач трибуналу
від США Роберт Джексон в доповіді Рузвельту за його результатами: «Було
зроблено багато помилок і слід визнати недотримання багатьох вимог. Я
втішаюся тим фактом, що помилки та хибні кроки у настільки новому
процесі можуть бути повчальними для майбутнього»[9, с.440].
Отже, в цілому можна зробити висновок, що фактична процесуальна
процедура залишалася коректною з точки зору дотримання демократичних
засад та верховенства права, але вона мала свої розбіжності з повоєнною
логікою та необхідністю дотримання принципу невідворотності покарання.
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ЗМІСТ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ КОМАНДИТНОГО
ТОВАРИСТВА
Для забезпечення діяльності господарської діяльності та правомірного
функціонування в товариствах обов’язковою умовою є розроблення
установчих документів.
Дослідженням цього питання займались як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці. Особливу увагу приділили, О.О. Мельник, С.В. Мочерний, Ю.В
Яковлев,О.А. Беляневич, Н.Г. Дороніної, А.А. Кабанова, О.М. Асоскова, Т.В.
Кашаніної, І. Кучеренко, В.К. Мамутова, О.Р. Кібенко, С.С. Осадчук, Н.О.
Саніахметової,А.Ю. Бушева та інші.
Установчі документи — це документи, на підставі яких утворюється і
діє юридична особа. Вони визначають індивідуальні особливості статусу
конкретної юридичної особи в межах чинного законодавства [1].
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Для акціонерного товариства, товариства з обмеженою і товариства з
додатковою відповідальністю таким документом є статут. Якщо говорити за
командитне товариство, то він діє на умові засновницького договору. Це
підтверджується ст.82 Господарського Кодексу.
Засновницький договір – один із найважливіших видів договору,
передбачає добровільне об'єднання двох або декількох осіб, їх майна, в якому
кожен з учасників бере на себе певні зобов'язання щодо інших учасників з
метою привласнення прибутку, тому в ньому акцентують на загальних
обсягах статутного капіталу, частці кожного із засновників і на формі
(натуральній або речовій), в якій вона вноситься а також на способах оплати
за надані один одному товари, послуги або виконані роботи [2].
Тлумаченням терміну засновницький договір також займається О.
Мельник. На думку автора, це цивільно-правовий договір, на підставі якого
утворюються та діють повні товариства та командитні товариства з двома і
більше повними учасниками [1].
За своїми основними правовими характеристиками засновницький
договір є консенсуальним, багатостороннім, взаємним та оплатним, і включає
організаційні, майнові та немайнові відносини. Він спрямований як на
заснування юридичної особи, так і врегулювання внутрішніх та зовнішніх
відносин після її створення [3, с. 3].
Ю.В. Яковлєв у своїй праці зазначає, що засновницький договір
командитного товариства відноситься до синалагматичних договорів, де
інтереси сторін повністю співпадають. Він одночасно є й інвестиційним
договором, у якому взаємоузгоджені інтереси двох груп сторін: учасників
самих між собою і з товариством та вкладників тільки з товариством [5, с.9].
Процес укладання засновницького договору передбачає:
· підготовчу роботу, в ході якої визначають цілі, завдання, методи
організації підприємства;
· попередні переговори з потенційними засновниками (учасниками) для
підприємств з колективною формою власності
· збирання й узагальнення необхідних матеріалів;
· створення робочої групи для розробки статуту та засновницького
договору;
· юридичні й економічні консультації щодо змісту засновницьких
документів;
· підготовку і проведення установчих зборів.
На установчих зборах розглядають:
· питання створення (заснування) підприємства (фірми), форми
власності та функціонування;
· проекти найменування фірми та її юридичну адресу;
· склад засновників;
· строки розробки засновницьких документів;
· вибори керівних органів фірми та інші організаційні питання [4].
Специфіка засновницького договору командитного товариства за
законодавством України полягає в тому, що він не лише регулює
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взаємовідносини засновників за спільною їх діяльністю щодо створення
юридичної особи та наділення її майном, але має суттєві відмінності,
оскільки виникає необхідність відобразити правове становище вкладників, і
також визначає правовий статус цих товариств як учасників корпоративних
відносин [3, с.3-4].
У ст.134 Цивільного Кодексу зазначається, що цей договір підписується
усіма повними учасниками [6]. Отже, можна зробити висновок, що
вкладники не вправі підписувати цей документу. Ця обставина є важливою у
зв'язку з тим, що зобов'язальні правовідносини вкладників виникають тільки
з самим товариством, а не з його повними учасниками. Крім того, вихід з
товариства вкладника не вимагає внесення змін до засновницького договору,
який, у свою чергу, не вимагає додаткової державної реєстрації цих змін
[3, с.3]. Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦК внесення вкладів учасниками з
обмеженою відповідальністю посвідчується свідоцтвом про участь у
товаристві.
Повні учасники командитного товариства мають дійти згоди щодо всіх
істотних умов засновницького договору. Цивільний кодекс України визнає
істотними умовами договору умови про предмет договору, умови, що
визначені законом як істотні або є необхідними для договорів цього виду, а
також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути
досягнуто згоди [1].
У засновницькому договорі товариства визначаються:
1) вид товариства;
2) предмет і мета (цілі) діяльності товариства;
3) найменування командитного товариства;
4) склад засновників та учасників;
5) зобов'язання учасників створити товариство;
6) порядок їх спільної діяльності щодо його створення;
7) умови передання товариству майна учасників.
Засновницький договір командитного товариства, крім відомостей,
передбачених ст. 88 ЦК, має містити відомості про:
1) розмір та склад складеного капіталу товариства;
2) розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у
складеному капіталі. [6]
Стосовно вкладників командитного товариства в засновницькому
договорі вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства та
розмір, склад і порядок внесення ними вкладів [7]. В засновницькому
договорі також можуть вказуватись відомості щодо інших умов діяльності
товариства, які не суперечать закону.
Важливими в установчому договорі є також положення про форми
відповідальності учасників за невиконання узятих зобов'язань, про порядок
вирішення суперечок, умови розірвання або подовження договору та ін. [2]
Відповідно до ст.134 Цивільного Кодексу України, якщо внаслідок
виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один
повний учасник, засновницький договір переоформлюється на одноособову
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заяву, підписану повним учасником. У разі якщо командитне товариство
створюється одним повним учасником, то установчим документом є
одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, встановлені для
командитного товариства [6].
Засновницький договір відіграє важливу роль у діяльності командитного
товариства. А отже, нормативно-правова база повинна постійно
удосконалюватись, щоб його реалізація була дійсно дієва. Тому, виникає
необхідність
продовження
дослідження
даної
проблематики
та
удосконалення її застосування.
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САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У юнацькому віці людина проходить етап інтенсивного особистісно
розвитку, що базується на адекватній самооцінці, яка, у свою чергу, дає
можливість критично оцінювати наявні індивідуальні особливості і
потенційні можливості. Тому питання адекватної самооцінки є критично
важливою складовою у загальному процесі формування особистості.
Дослідженням самооцінки у різні періоди займались вчені: Болотова А.
К., Захарова А.В., Андрущенко І. Г., Каськов І. В., Марчевська А. А., Рулаков
Р. С. та ін.
Варто визнати, що однією із найфундаментальніших особистісних
якостей є самооцінка. Вона відображає інформацію людини про себе, що
надходить від інших, а також результати власної діяльності та рефлексії. На
думку І.І.Чеснокової, самооцінка з найперших моментів свого виникнення
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імпліцитно позначається на регуляції поведінки. Також самооцінка є
значущим компонентом структури самосвідомості, специфічно визначаючи і
спрямовуючи весь процес саморегуляції [1, с. 119]. Самооцінка тісно
пов’язана з важливою психологічною потребою людини – прагненням до
самоствердження, це відображається у формуванні життєвої мети. У своїй
діяльності особистість прагне досягнути таких результатів, які
узгоджувались би з її самооцінкою. Для цього необхідне прикладання
вольових зусиль. Спонукальна функція волі забезпечує активність людини в
подоланні труднощів і перешкод. Якщо в людини відсутня актуальна потреба
виконувати дію, але при цьому необхідність виконання її усвідомлюється, то
воля створює допоміжне спонукання, змінюючи смисл дії [5, с. 55].
Дослідження показали певну закономірність: розвиток вольової
саморегуляції у юнаків та дівчат відбувається в різні вікові періоди, проте,
різниця не в загальному рівні їхнього розвитку, а в мірі вияву певних
вольових якостей у різних видах діяльності. Так, юнаки виявляють високу
вольову активність у фізичній роботі, дівчата характеризуються
наполегливістю та організованістю в розумовій праці.
Юнацький період виразно ілюструє загальні тенденції та напрями
розвитку самооцінки – підсилення процесів диференціації та інтеграції у
становленні її змісту та специфічних характеристик, її дієвості як механізму
довільної психічної регуляції. Оцінювання сформованих якостей у
юнацькому віці загалом посилюється, базуючись при цьому на вже наявних
внутрішніх еталонах. Одначе, скрутні життєві обставини можуть розхитати
ще не зміцнілу самооцінку молодої людини, і за таких умов особливої
значущості набуває підтримка батьків. [2, с. 4] В юнацькому віці особистісне
«Я» спрямовуються на пошуки відповіді на питання, якою є особистість в
очах оточуючих, наскільки вона відрізняється від інших і наскільки подібна
чи наближена до свого ідеалу. Результатом незадовільного аналізу можуть
бути ознаки низької самооцінки.
Юнаки та дівчата, з низькою самооцінкою, як правило, не користуються
загальним визнанням в групі, найчастіше належать до найменш авторитетних
в соціальному оточенні, оскільки дуже часто невпевнені в собі, замкнуті,
нетовариські, або, навпаки, надто говіркі, настирливі, або ж злі. Причиною
низького авторитету, непопулярності є їх безініціативність, яка є наслідком
невпевненості в собі. Низька самооцінка часто супроводжується страхом
перед здійсненням можливих помилок. Сумніваючись у можливості
виконати те, чого очікують інші, людина, зазвичай, не робить взагалі нічого,
чи відкладає дію на тривалий термін. Вона відмовляється приймати рішення,
оскільки вважає себе нездатною зробити «правильний» вибір [3, с. 233].
Ймовірно, що це є поштовхом до набуття стану тривожності, як
суб’єктивного відчуття напруги та хвилювання і додає значного напруження
у вирішенні подальших проблем. Тому в юнацькому віці посилюється роль
вольової регуляції, виникає потреба усвідомити й оцінити її.
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З метою виявлення рівня вольової саморегуляції нами було проведено
дослідження з використанням експрес – методики О. Бойка. Опитування
проводилось упродовж лютого 2021р. на базі ВТЕІ КНТЕУ. Всього
експериментальними процедурами охоплено 35 чоловік спеціальності «Облік
та оподаткування» та «Соціальне забезпечення».
Результати дослідження показали, що 37,2% всіх досліджуваних
студентів мають високий рівень вольової саморегуляції. Їх можна назвати
емоційно зрілими, активними, незалежними, самостійними особами. Їх
вирізняє спокій, впевненість у собі, стійкість намірів, реалістичність
поглядів, розвинене почуття особистого обов’язку. Вони планомірно
втілюють власні наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати
свою поведінку та вчинки.
Низький рівень вольової саморегуляції, (за середніми показниками),
спостерігається у 31,4% всіх досліджуваних. Для таких студентів
характерними є вразливість, невпевненість у собі. Також дівчатам властива
імпульсивність і нестійкість намірів. Це може бути пов’язане як із незрілістю,
так і з вираженою витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до
рефлексії та самоконтролю.
Середній рівень вольової саморегуляції зафіксовано у 31,4%. Для цієї
когорти опитаних характерна вольова рішучість лише у випадках особливої
особистісної значущості. Непослідовність і неможливість прогнозування
роблять їх дії не завжди зрозумілими для оточуючих.
Високий рівень наполегливості виявлено у 28,5% у опитуваних, у 40% середній рівень та у 31,5% – низький. Високий рівень наполегливості
свідчить про працездатних, цілеспрямованих людей, які здатні до досягнення
своєї мети, повага до соціальних норм та спроможність контролювати свою
поведінку. У крайньому прояві можлива втрата гнучкості поведінки, поява
маніакальних тенденцій. Низькі значення вказують на підвищену
невпевненість, імпульсивність, надмірну чутливість та знижений фон
активності та працездатності [4, с. 15].
Субшкала самовладання показує рівень контролю емоційних реакцій і
станів людини. У опитуваних студентів високий рівень мають 37,2%, що
свідчить про їх стійкий емоційний стан. Вони в будь-якій ситуації здатні до
самоконтролю та спокою, впевнені у собі. Середній рівень наявний у 54,2%
студентів. На негативному полюсі цієї субшкали – спонтанність та
імпульсивність у поєднанні з уразливістю та перевагою традиційних поглядів
огороджують людину від інтенсивних переживань та внутрішніх конфліктів,
сприяють позитивному фону настрою. Така тенденція властива 8,6%
опитуваних студентів.
Таким чином, можна зробити висновки, що рівні сформованості
вольової саморегуляції (високий, середній, низький) представлені приблизно
пропорційно. Водночас за окремими компонентами (наполегливість,
самовладання) високий рівень наполегливості виявлено лише у 28,5%,
водночас у 31,5% - низький рівень. Подібна тенденція вказує на необхідність
цілеспрямованої корекційної роботи з метою підвищення загального тону
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активності та працездатності. Переважання середнього показника за
субшкалою самовладання у 54,2% студентів підтверджує ситуативну
емоційну стабільність, що може провокувати підвищену тривожність та
розбалансовану з тенденцією до заниження самооцінку. З переходом до
старших курсів відбувається незначне зростання емоційної стійкості,
здатності володіти собою в різноманітних ситуаціях та зниження показників
рівня розвитку наполегливості. Тому професійне становлення майбутніх
фахівців потребує додаткової діагностики і відповідної корекції.
Список використаних джерел:
1. Болотова А.К. Развитие самосознания личности: временной аспект.
Вопросы психологии. Москва : Педагогіка, 2006.116-125 с.
2. Столярчук О. А. Вплив сім’ї на формування самооцінки дитини.
URL:
https://core.ac.uk/download/pdf/19666903.pdf
(дата
звернення
20.03.2021).
3. Карьков І.В., Марчевська А.А. Теоретичні аспекти тривожності та її
вплив на самооцінку в юнацькому віці Вісник Національного університету
оборони України. 2014. Вид. 4. С. 230–235.
4. Подкоритова Л.О., Дишкант К.М. Дослідження рівня розвитку
рефлексії і саморегуляції у медичних працівників. PSYCHOLOGICAL
JOURNAL.2019.№11.URL:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8294/1/Подкоритова_Дишкант
_стаття2.pdf (дата звернення 20.03.2021).
5. Штифурак В. Є. Психологія. Опорний конспект лекцій, Вінниця:
видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 62 с.
Максим Бурлака, 2 курс, група ОО-22д
Науковий керівник: Віра Штифурак,
д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ I РОЗУМIННЯ
ЛЮДИНИ ЛЮДИНОЮ
Пiзнання i взаємний вплив людей один на одного - обов'язковий елемент
рiзної спiльної дiяльностi, незалежно вiд того, що є її метою (досягнення
матерiального результату, чи психологічного контексту). Вiд того, як
вiдображаються та iнтерпретуються зовнiшні параметри суб'єктів
спілкування, багато в чому залежить характер їх взаємодiї i дiяльностi та
результати, яких вони потенційно можуть досягти і фактично досягають.
Актуальнiсть теми полягає у тому, що сприймання й розумiння iншої
людини - досить складний процес взаємодiї та взаємообміну. При цьому,
незважаючи на певнi особливостi сприймання фiзичних даних, психiчних
станiв, мiмiчних проявiв, - це завжди цiлiсний, синтетичний акт, що залежить
вiд життєвого досвiду, структури особистостi i особливостей ситуацiї.
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Явище сприймання людьми один одного дослiджували А. А. Бодальов,
Е. Келлi, А. А. Єршов, В. А. Ядов, А. Р. Асмолов, А. Н. Леонтьев, М. Шерiф,
X. Кентрiл, Г. Олпорт, А. Хасторф та iншi.
Метою даного дослiдження є обгрунтування основних аспектiв
сприймання i розумiння людини людиною.
В процесi спiлкування бажано досягати взаєморозумiння мiж
учасниками. Хоча саме взаєморозумiння можна тлумачити по-рiзному: або як
розумiння цiлей, мотивiв, установок партнера по взаємодiї, або як не тiльки
розумiння, але i ухвалення, прийняття цих цiлей, мотивiв, установок. Проте i
в тому, i в iншому випадку велике значення має той факт, як сприймається
партнер по спiлкуванню, iншими словами, процес сприйняття однiєю
людиною iншого постає обов'язковою складовою спiлкування i умовно може
бути названий перцептивною стороною спiлкування [2, с.73].
Психологiя пiзнання людини людиною характеризується багатьма
особливостями, що суттєво вiдрiзняє даний процес вiд будь-якого iншого
пiзнання, наприклад, когнітивного. До їх переліку можна віднести,
насамперед, такi: пiзнання iншої людини є одночасно ставленням до неї,
внаслiдок чого виникає прихильнiсть чи неприязнiсть, симпатiя чи антипатiя,
взаємна зацiкавленiсть чи байдужiсть, якi впливають на сам процес пiзнання
та його результати; інша особа сприймається з позицiї мовчазного
припущення про наявнiсть принципової подiбностi мiж рецепiєнтом та
об'єктом соцiальної перцепцiї. Ми не змогли б розумiти iнших людей, якби
не спiввiдносили їх iз собою, часто неусвiдомлено, з власним психологiчним
характером, думками та почуттями. Емоційний фон, особливо при
формуванні першого враження, є досить вагомим. Зауважимо, що емоції – це
специфічна форма взаємодії людини з навколишнім світом, з середовищем,
спрямована на пізнання світу та свого місця в ньому через саму себе [4, с.49].
Дослiдження свiдчать, що на процес мiжособового сприймання
впливають такі чинники: стiйкi та ситуативнi властивостi суб'єкта
сприйняття, психологiчнi риси, його соцiальнi, професiйнi ролi, тип
цiлеспрямованої активностi; властивостi об'єкта сприйняття, його
психологiчнi риси, виконуванi ним ролi, його дiяльність; змiст i
характеристика мiжособових стосункiв мiж суб'єктом та об'єктом сприйняття
(тривалiсть знайомства, особливостi емоцiйного зв'язку, наявнiсть спiльного
досвiду, тип дiяльностi); особливостi соцiальної ситуацiї (типи взаємодiї,
взаємодiя з iншими людьми) [1, с. 31].
Проведене нами опитування першокурсників ВТЕІ КНТЕУ упродовж
лютого 2021 року спеціальності “Соціальне забезпечення” (23чол.),
“Готельно – ресторанна справа” (15чол.), “Туризм” (17 чол.) дають змогу
констатувати сильну емоційну прив'язаність до першого враження про
незнайому людину. Таку тенденцію підтвердили 48% опитаних.
Одначе, окрiм власне психофiзiологiчних чинникiв, на сприймання та
розумiння людини людиною впливають вiковi, статевi, професiйнi та iншi
ознаки. Так, з вiком у процесі словесного вiдтворення зовнiшностi
збiльшується кiлькiсть елементiв виразних рухiв, проте зменшується
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кiлькiсть елементiв оформлення зовнiшностi. Найбiльш точно оцiнюється вiк
однолiткiв, гiрше - молодших, найгiрше - старших за вiком. Педагоги в
першу чергу описують одяг, потiм мову, мiмiку, манеру поводитися;
художники - вiдповiдно обличчя, зрiст, мiмiку. Чоловiки та жiнки приблизно
однаково iдентифiкують очi людини, але жiнки точнiше визначають
пропорцiї обличчя, рот, нiс; чоловiки - брови, овал обличчя, вуха, пiдборiддя.
Певнi закономiрностi виявляються при сприйманнi та розумiннi психiчних
станiв, зокрема, емоцiйних. Так, найточніше iдентифiкуються подив, вiдраза;
гiрше - горе, гнiв, позитивнi емоцiї [3, с.9].
Таким чином, в процесi спiлкування та взаєморозумiння мiж людьми
велике значення має той факт, як сприймається партнер по спiлкуванню,
iншими словами, процес сприйняття однiєю людиною iншої є обов'язковою
перцептивною складовою спiлкування. У найзагальнiшому вимірі можна
стверджувати, що сприйняття iншої людини означає сприйняття її зовнiшнiх
ознак, спiввiдношення їх з особистісними характеристиками та
iнтерпретацiю на цiй основi реальних та можливих вчинкiв. Уявлення про
iншу людину тiсно пов'язане з рiвнем власної самосвiдомостi. А тому знання
особливостей, засобiв та прийомiв спiлкування, механiзмiв мiжособистiсного
i мiжгрупового спiлкування, бар'єрiв та iнших чинникiв, що заважають
ефективній взаємодії, дає змогу адекватно вибирати засоби впливу на рiзнi
суб'єкти професiйної дiяльностi, керувати цим процесом не на iнтуїктивному
рiвнi, а послiдовно та цiлеспрямовано.
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ОСНОВНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Україна пішла складним шляхом становлення демократичного
суспільства та політичного режиму. Уже з першого дня проголошення
незалежності в Україні розпочалися перші державотворчі процеси.
24 серпня, разом з Актом, прийняли постанови про «Про проголошення
незалежності України» та «Про військові формування на Україні».
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Основними напрямками формування правових поглядів щодо розвитку
держави та права в незалежній країні слід вважати становлення загально її
теорії держави та права, що базується на принципово нових методологічних
підходах епохи постмодернізму [1]. На таких засадах вибудовується
розуміння системи права.
Домінантним концептуальним ядром у цих підходах стали проблеми
прав людини як пріоритету будь-якої моделі розвитку держави. Права
людини розглядаються як основа правової системи в цілому, а забезпечення
їх дотримання як головне завдання держави. У зв’язку з цим складним
питанням є створення ефективного механізму забезпечення прав людини та
пошук шляху переходу від декларації до фактичного виконання.
Розв'язання цієї проблеми розглядається як одне з головних завдань
української юридичної науки та практики. З цією галуззю сучасної думки
тісно пов’язаний процес формування теорій, що стосуються сучасних питань
конституційного управління та конституційних процесів управління. На
сучасному етапі особливий акцент робиться на змісті демократії, права та
соціальної держави як пріоритетних напрямів державотворення. Він також
аналізує новітні правові та політичні методи, що забезпечують незворотність
соціального прогресу та покращують ефективність сучасного українського
державного перехідного процесу.
Окремо слід відзначити широку дискусію, що розгорнулася в політичній
та правовій площині щодо пошуку оптимальної форми правління в
Українській державі [1]. Дискусія розпочалася в середині 90-х. Під час
розробки та прийняття нової "Конституції України" більшість людей того
часу віддавали перевагу президентській республіці. Однак за останні десять
років конституційна теорія та практика поступово перетворилися на
парламентську президентську республіку, яка була впроваджена під час
конституційної реформи 2004 року, та існують конфлікти між
повноваженнями різних урядових відомств. Тому українська конституційна
наука стикається з підставами знайти та довести подальше вдосконалення
конституційної моделі поділу влади.
Психосоціальний процес також відіграє важливу роль у формуванні
держави. Сьогоднішні події в суспільстві свідчать, що найбільшою
проблемою є оцінка сучасного стану соціальної інтеграції в Україні.
За короткий проміжок часу, завдяки фундаментальній трансформації
суспільства, українське перейшло від стану слабкої інтеграції до стану
відокремлення окремих місцевих порядків, а згодом у стадію активної
інтеграції, яка характеризується посиленням протистояння між різними
порядками.
Виходячи з цього, при переході від стану слабкої соціальної інтеграції
до стадії, де процес дезінтеграції посилюється, такі фактори інтеграції, як
відповідальність, солідарність, толерантність та довіра, можуть одночасно
діяти як фактори дезінтеграції в соціальному психологічному середовищі.
Однією з найважливіших умов інтеграції будь-якого соціального цілого,
яке практично ніколи не є однорідним ані структурно, ані світоглядно, є
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толерантність [2]. Існування культури толерантності зменшує вроджені в
суспільстві конфлікти та ймовірність руйнівних соціальних вибухів, тоді як
політика толерантності дає можливість людям знаходити інші способи щось
вчинити.
Отже, бажання вислухати інші думки та ідеї, прийняти їх такими, які
вони є, корисними та прийнятними для суспільства. Баланс у соціальній
системі постійно змінюється, але існують так звані верхня та нижня межі, в
яких ми можемо обговорювати стан рівноваги соціальної системи. Однак уся
історія людства довела, що суспільство може перебувати в стабільному стані
інтеграції лише протягом певного періоду часу, оскільки це одночасно та
інтеграційний процес, і процес дезінтеграції. Існує багато способів втратити
загальну стабільність: від простої реорганізації відносин у соціальній системі
до розв’язання конфліктів між елементами, а потім до стану розпаду.
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МОРАЛЬНО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТА
Правова культура юриста – система професійно-правових знань, умінь
та навичок, що характеризують високу ступінь правового розвитку особи та її
впливу на правову культуру суспільства завдяки практичній юридичній
діяльності в суворій відповідності закону.
У професії юриста моральні принципи виконують специфічні функції.
Вони допомагають орієнтуватися у найбільш складних, нормативно не
визначених ситуаціях, що дає змогу приймати нестандартне рішення, яке не
суперечить інтересам справи в цілому. Завдяки усвідомленню принципів
моралі, що склалися в колективі службовців юридичної установи, виникає
можливість програмування дій окремих співробітників, гарантування
впевненості щодо виконання ними професійного обов´язку на належному
рівні. Моральні принципи також забезпечують стабільність мікроклімату в
колективі, а, отже, стабільність його роботи, що є необхідною умовою
функціонування всіх правоохоронних органів. З іншого боку, дотримання
принципів моралі у своїй професійній діяльності оберігає працівників
юридичних служб від аморальних вчинків, вчинення яких породжує серед
громадян недоброзичливе ставлення, недовіру, а в окремих випадках люту
ненависть до служителів Феміди.[3; с. 332]
34

Моральна культура посідає одне з найважливіших місць в особистій
культурі юристів. Це можна пояснити характером та сферою їхньої
діяльності, а також завданнями, які стоять перед ними в межах професійного
обов´язку. Як було вже зазначено, їхня робота пов´язана зі забезпеченням
прав і свобод громадян, виконанням обов´язку перед суспільством і
державою, зі служінням праву, а отже, справедливості, що ставить до всіх
працівників юридичної сфери високі моральні вимоги. Особливо це
стосується співробітників правоохоронних органів, які працюють у більш
складних умовах і вирішують часом неймовірно складні проблеми. Навіть у
мирний час їхня діяльність часто пов´язана з ризиком для життя та здоров´я,
зі значними моральними травмами, глибокими чуттєвими переживаннями,
психологічними стресами. Тому високий рівень їх моральної та професійної
культури в цілому є необхідним фактором якісного вирішення поставлених
перед ними завдань. Моральні якості, що наповнюють поняття моральної
культури, завжди становили ціннісну характеристику особи та відігравали
важливу роль у всіх сферах людської діяльності, особливо в тих, де
реалізується життєво важливий суспільний інтерес, політика, економіка,
правоохоронна, соціальний захист населення, мистецтво, освіта.
Крім того, відомо, що з ускладненням соціальної обстановки або
конкретної ситуації, в якій доводиться виконувати свій професійний
обов´язок, роль морального фактора значно зростає, про що свідчать
приклади історії нашого суспільства. [3;с. 326]
Високий рівень професійної культури юриста – нагальна вимога
сьогодення, оскільки від професійної культури фахівців права безпосередньо
залежить успішне розв’язання актуальних проблем державотворчого
процесу. Крім того, з розвитком сучасного суспільства, здійсненням великих
перетворень у різноманітних сферах людської діяльності: соціальній,
економічній, політичній, духовній – природно відбуваються і певні зміни
в юриспруденції, самому характері юридичної діяльності, спеціалізації
правової практики. Помітно зростають значення і престижність юридичної
діяльності. Вона набуває все більшого визнання з боку суспільства на різних
рівнях державно-політичної системи соціального середовища. Стає
важливим фактором розбудови громадянського суспільства і правової
держави [2].
На мою думку, правова культура юриста є частиною правової культури
суспільства. Проте правова культура юриста вбачається в критичному,
творчому осмисленні правових норм, законів, правових явищ з погляду їх
гуманістичного, демократичного і морального змісту. Крім того, правова
культура юриста повинна бути зорієнтована на духовно-філософське
осмислення духу природного і змісту позитивного права. Більшість
дослідників правової культури юриста (С. Алексєєв, Є. Аграновська, І.
Воронова, Л. Герасіна, Г. Клімова, О. Петришин, М. Панов, Ю. Тодика, О.
Данильян, О. Дзьобань, С. Максимов, М. Требін та ін.) вважають, що вона
припускає такі складові: знання чинного законодавства; переконаність у
необхідності та корисності правових норм і законів, установлених у
суспільстві; уміння користуватися правовим інструментарієм (законами,
правовими актами тощо) у повсякденній діяльності.
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Діяльність суду, органів прокуратури, попереднього слідства, дізнання,
адвокатури базується на законі. Це — правова діяльність, пов´язана з творчим застосуванням юридичних норм, але норми права завжди мають моральну основу, тобто завжди можна простежити взаємозв´язок правових та етичних норм. На цій підставі юристи у своїй діяльності повинні керуватися не
тільки правовим законом, а й дотримуватися принципів моралі, які цілком
узгоджуються з принципами права та принципами правового регулювання.
Проблема моральних цінностей, їх збереження та розвитку одна з
головних проблем судової етики. Етична культура судового процесу виконує
також виховні завданні з формування у громадян моральних якостей. Висока
культура судового процесу це також підвищення вимог до якості роботи
суддів, прокурорів, адвокатів. На цій підставі домінуючою вважається думка,
що етична сторона роботи юристів найбільше виявляється у судовому
засіданні, де необхідно висловити особисту думку, враховуючи наявність
суперечності думок та принцип змагальності процесу.[1]
Таким чином, характеристику особистої культури юриста можна розкласти на окремі елементи, де обов´язковими частинами є моральність та етикет
поведінки. Це випливає з об´єктивної взаємодії норм права та норм моралі,
які формувалися паралельно, виходячи з уявлень суспільства про добро, зло,
справедливість. І виконання одних приписів передбачає відповідно
дотримання інших, які з різних обставин не набули чіткого формалізованого
вираження. Тому у підготовці фахівців права слід враховувати обов´язкове
знання ними не тільки норм, що видаються від імені держави, а й тих
нормативів, що складалися історично протягом усього періоду розвитку
суспільства. [3; с. 338]
Отже, формування правової, моральної культури юристів є актуальним
для сучасного українського суспільства. Цей процес, як вважають
дослідники, може відбуватися як на макрорівні, так і на мікрорівні. На
макрорівні – це стихійний вплив на особистість юриста всіх умов
соціального середовища, які можуть бути включені як позитивні, так
і негативні чинники впливу, походження яких пов’язано насамперед
з правовою та політичною системою. На мікрорівні цей процес відбувається
як цілеспрямована і організована діяльність, метою якої є досягнення
високого рівня професійної культури юриста.
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ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Питання громадянства було актуальним на протязі всього часу розвитку
держави. Відповідно до Загальної декларації прав людини, право на
громадянство є одним із основних прав [1], адже завдяки набуттю статусу
громадянина певної держави особа набуває певного комплексу прав та
обов’язків. На сьогоднішній день це питання є досить обговорюваним на
законодавчому рівні у зв’язку з євроінтеграцією держави та розбудовою її як
правової, демократичної та соціальної країни.
Актуальність дослідження інституту громадянства України полягає,
перш за все, у проблемі сприйняття чинним законодавством України
міжнародних стандартів інституту громадянства, у вдосконаленні та
упорядкованості умов для набуття громадянства України, у процесі інтеграції
України в Європейське Співтовариство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних науковців
присвятили свої праці питанням громадянства, зокрема це: Р.Б. Бедрій, В.С.
Земцова, Н.А. Ришняк, М.І. Суржинський, Ю.М. Тодика, А.Ю. Олійник, В.Ф.
Погорілко, А.М. Колодій, О.Ф. Фрицький, Ю.С. Шемшученко, В.В. Лазарев
та багато інших, що ще раз свідчить про неабияку актуальність даної
проблеми. Багато спеціалістів з конституційного права, юристівміжнародників, істориків та політологів приділили свою увагу інституту
громадянства, проводили дослідження та публікували свої праці. Проте,
зважаючи на комплексний характер проблеми інституту громадянства,
досить багато питань ще не є врегульованими, ці питання потребують
подальшого дослідження та зміни на законодавчому рівні.
Метою даної роботи є аналіз чинного законодавства щодо набуття
громадянства України та розкриття питання подвійного громадянства з
урахуванням міжнародного досвіду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все слід визначити,
що таке громадянство. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про громадянство України»,
громадянство України – це правовий зв’язок між фізичною особою і
Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках [2].
Громадянин України – особа, яка набула громадянство України в
порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами
України [2]. Розуміння людини як громадянина має неабияке значення для
визначення її соціальної, політичної та правової сутності, адже з набуттям
громадянства особа певною мірою долучається до життя держави. Порядок
визначення належності до громадянства сформувався історично.
В Законі України «Про громадянство України», а саме у ст. 6 чітко
визначені підстави для набуття громадянства України, а саме: 1) за
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народженням; 2) за територіальним походженням; 3) внаслідок прийняття до
громадянства; 4) внаслідок поновлення у громадянстві; 5) внаслідок
усиновлення; 6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування,
влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий
будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в
сім’ю патронатного вихователя; 7) внаслідок встановлення над особою,
визнаною судом недієздатною, опіки; 8) у зв’язку з перебуванням у
громадянстві України одного чи обох батьків дитини; 9) внаслідок визнання
батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи
материнства; 10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними
договорами України. [2].
Найбільш реальним і зрозумілим є набуття громадянства за
народженням, так звана «філіація». Зміст філіації пов’язаний з двома
принципами – «права ґрунту» та «права крові». У різних країнах тлумачення
філіації є неоднаковим, що часто є причиною виникнення такого явища, як
біпатризм. Законодавець розмежовує способи набуття громадянства за
народженням та за територіальним походженням, я вважаю, що це не є
доцільно, оскільки, вони є взаємопов’язані та тотожні двом основним
принципам філіації – «праву крові» та «праву ґрунту». Надання особам
громадянства має певні особливості. Натуралізація здійснюється на основі
волевиявлення особи, та припинення попереднього громадянства. Також слід
зазначити, що законодавець не визначає право іноземця чи апатрида на
прийняття до громадянства України.
Аналізуючи законодавство можна сказати, що це більше як можливість
прийняття до громадянства за виконанням певних умов. Звичайно, для
набуття громадянства не достатньо самого волевиявлення, особа повинна
відповідати вимогам, які зазначені в законодавстві певної країни щодо
натуралізації. Зазвичай висуваються такі умови: досягнення особою
повноліття, письмова заява особи, володіння мовою країни, певний мінімум
часу проживання особи в країні тощо. Право на встановлення певних умов
натуралізації передбачене Конвенцією про скорочення без громадянства.
Умовами прийняття до громадянства України є: 1) визнання і
дотримання Конституції України та законів України; 2) подання декларації
про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або
зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців). Іноземці, які
перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають
зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав. 3)
безперервне проживання на законних підставах на території України
протягом останніх п’яти років. 4) отримання дозволу на імміграцію. 5)
володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для
спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади
(сліпі, глухі, німі); 6) наявність законних джерел існування. Ця умова не
поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в
Україні [2]. Однією з найважливіших умов є термін проживання, на території
України 5 років.
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На мою думку, цей термін є замалим для нашої країни, чим
приваблюємо осіб, які мають проблеми з законодавством інших країн. Також,
я вважаю, що скорочення умови терміну проживання до двох років для
іноземців, які одружені з громадянами України має негативний вплив на
країну, адже таким чином збільшується кількість фіктивних шлюбів.
Врахувавши досвід зарубіжних країн по умові часу проживання (Італія – 10
років, Іспанія – 10 років, Норвегія – 7 років) можна зробити висновок, що
необхідно внести зміни до українського законодавства щодо умов прийняття
до громадянства і збільшити термін проживання до 10 років. На нашу думку,
необхідно ускладнити умови прийняття громадянства, зокрема, ввести іспит
для осіб, які бажають отримати громадянство на знання української мови,
законодавства, географії та історії України. Ця умова є необхідною, адже
особа має намір проживати на території України, спілкуватися з населенням,
брати участь у політичному житті країни, також потрібно виховувати
національний патріотизм майбутнього громадянина. Відповідно до ст. 10 ЗУ
«Про громадянство України» ще одним способом набуття громадянства є
поновлення у громадянстві України, яке прийнято визначати як репатрацію
або реінтеграцію. Цей спосіб набуття громадянства є важливим для особи,
яка раніше перебувала у громадянстві України, але втратила його з якихось
причин [3, с. 116].
Більше ста країн, серед яких Китай, Єгипет, Індія, Данія, Швеція,
Україна та ін., не визнають або забороняють таке явище, як подвійне чи
множинне громадянство. Ці держави переконані, що явище біпатризму
перешкоджає розвитку нації, послаблює єдність народу, скасовує наявність
міцного юридичного зв’язку між громадянином і державою. Часто за
допомогою біпатризму особи ухиляються від кримінальної відповідальності,
військової служби, сплати податків, уникають судового переслідування чи
ув’язнення.
Багато наших політиків в свій час незаконно отримали подвійне
громадянство, працюючи на високих державних посадах було вчинено багато
розкрадань коштів, а зараз ухиляючись від відповідальності в Україні в них є
можливість переховуватись в тих країнах, де вони є законними громадянами,
тобто явище біпатризму є своєрідним способом ухилення від
відповідальності.
Ще одним чинником, який впливає на розповсюдження біпатризму у
більшості країн є одруження громадян з іноземцями, адже в певних країнах
це є причиною автоматичного набуття громадянства, отже звернути увагу на
практику розвинених країн та застосувати явище оптації, тобто вибору
громадянства. Серед науковців існують також прихильники подвійного
громадянства, які вважають що в явищі біпатризму є позитивні аргументи.
Зокрема це те, що біпатризм – це можливість об’єднати українців всього
світу, позитивний вплив на економічний розвиток, приплив трудових
ресурсів, сприяння веденню бізнесу, покращить правовий захист українських
громадян, які проживають за кордоном. Ще однією глобальною проблемою є
високий рівень корумпованості українських чиновників. В соціальних
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мережах є багато реклами, що за визначені кошти можна швидко отримати
громадянство України, багато іноземців таким чином вирішують питання
громадянства, це негативно впливає на розвиток нашої держави, на нашу
думку, необхідно посилити контроль за додержанням умов, необхідних для
прийняття до українського громадянства.
Отже, можна зробити висновок, що Україна є молодою та незалежною
державою, яка на підставі позитивного та успішного міжнародного досвіду
формує свої конституційно-правові засади, власні принципи законодавства та
інститути, серед яких провідне місце посідає інститут громадянства
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА
МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
У сучасних умовах інтеграції та прогресу система міжнародних відносин
зазнає фундаментальних змін. Наразі, з огляду на процес глобалізації,
широке коло питань, пов’язаних із визначенням правового статусу особи у
міжнародному приватному праві (далі – МПрП), є особливо важливим.
Уніфікація та гармонізація норм міжнародного приватного права надає
можливість теоретикам та практикам у галузі права з’ясувати особливості
поняття «суб’єкт міжнародного приватного права» у міжнародному
приватному праві та сферу його застосування. Однак у ХХ столітті під
впливом глобалізації просувався процес адаптації нових інституцій.
Деякі науковці дотримуються думки, що фізичні особи за будь-яких
умов не можуть бути визнаними суб’єктами МПрП, серед них: І. Лукашук,
С. Черниченко, Б. Ганюшкін, Г. Тункін, Ч. Хайд. Інша група науковців, такі
як: А. Дмитрієв, Г. Ігнатенко, С. Березовські, А. Кассезе стоять на позиції
визнання специфічної, обмеженої, особливої правосуб’єктності індивіда.
Третя група вчених, а саме Н. Захарова, Л. Тимченко, М. Дженіс, Р. Кей, Е.
Бредлі, безумовно визнають фізичну особу суб’єктом МПрП [1].
Виходячи з аналізу пункту 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про
міжнародне приватне право» основними суб’єктами міжнародного
приватного права є фізичні та юридичні особи, оскільки відповідно до
положень цієї норми, приватноправові відносини – це відносини, які
ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні,
майновій самостійності, суб’єктами яких є фізичні та юридичні особи [2].
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Пункт 2 статті 1 Закону України «Про міжнародне приватне право»
визначає, що іноземний елемент – це ознака, яка характеризує
приватноправові відносини та може проявлятися в одній чи в кількох таких
формах [2]:
1) хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без
громадянства або іноземною юридичною особою (іноземний суб’єкт);
2) об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави
(іноземний об’єкт);
3) юридичний факт впливає на виникнення, зміну або припинення
правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави (іноземний
юридичний факт).
Стаття 30 зазначеного Закону регламентує участь держави та
юридичних осіб публічного права у відносинах, що є предметом
міжнародного приватного права [2].
Правовий статус фізичних осіб у МПрП – це сукупність їх прав, свобод
та обов’язків у державі перебування.
Фізичні особи, що належать до МПрП поділяються на такі категорії:
громадяни даної держави, іноземці, осіб без громадянства та осіб, що мають
подвійне громадянство.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадянство України»
громадянин України – фізична особа, яка набула громадянство України в
порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами
України; іноземець – фізична особа, яка не перебуває в громадянстві України
і є громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без
громадянства – фізична особа, яку жодна держава відповідно до свого
законодавства не вважає своїм громадянином [3].
Особливість правового статусу фізичної особи полягає в тому, що,
перебуваючи в іншій державі, вона підпорядковується двом правопорядкам
[4]:
- вітчизняному: закону громадянства (Іех раtгіае) чи закону постійного
місця проживання (Іех dоmісіliі), так як він може зберігати певний правовий
зв’язок із державою свого громадянства чи постійного місця проживання,
правовий статус громадянина своєї держави, а також користується її
захистом, підкоряється її законам;
- правопорядку держави перебування (тієї держави, на території якої
фізична особа перебуває у конкретний момент).
Статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві майже завжди
повністю пов'язаний із законами країни перебування, тобто національними
конституційними правилами, спеціальними законами щодо правового
статусу іноземців та іншими нормативними актами. Державні закони їх
громадянства можуть також застосовуватися до іноземців, а закони їх
держави про постійне проживання також можуть застосовуватися до осіб без
громадянства. Статус цих осіб також визначаються міжнародними угодами.
До них належать, зокрема [5]:
- Конвенція про правовий статус біженців від 28 липня 1951 р.;
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- Конвенція про правовий статус осіб без громадянства від 28 вересня
1954 р.;
- міжнародні угоди щодо прав та обов'язків фізичних осіб у конкретних
правовідносинах.
На території країни іноземні громадяни та особи без громадянства
мають права та обов'язки, передбачені законодавством країни проживання,
тобто мають правовий статус. Права, свободи та обов’язки іноземців мають
повну залежність від системи забезпечення, яка визначається національним
законодавством або міжнародними договорами.
Отже, фізичні особи є найпоширенішим та дискусійним питання у науці
МПрП. Фізичні особи у МПрП є важливими суб’єктами у розвитку
суспільства та держави.
Актуальним дослідженням у міжнародному праві залишається інтерес
до збільшення норм про права та свободу людини. Основною
характеристикою набору прав та обов’язків особи є те, що все залежить від
багатьох факторів (статусу, громадянства, мети проживання та
функціонування правової системи).
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
Шлях України до Європейського Співтовариства та енергійний розвиток
міжнародного співробітництва з європейськими країнами у всіх сферах
суспільного життя, включаючи кримінальне судочинство, ставлять
вітчизняну
науку
та
законодавців
кримінально-процесуального
законодавства перед новими завданнями. Головний зміст яких полягає у
створенні закону, що забезпечуватиме міжнародне співробітництво у цій
галузі, яке ефективно реагуватиме на виклики кримінального провадження та
усуватиме перешкоди для їх здійснення.
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Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України)
вперше передбачає окремий розділ 9 "Міжнародне співробітництво у
кримінальному процесі" на національному законодавчому рівні, який
забезпечує процедури реалізації цього процесуального механізму.
Наявність іноземного елементу у кримінальному провадженні породжує
певні процесуальні правовідносини та обумовлює необхідність збирання
доказів, проведення інших процесуальних дій з метою сприяння досудовому
розслідуванню, судовому розгляду або виконанню прийнятих рішень у
кримінальному провадженні, яке здійснює компетентний орган запитуючої
сторони.
Співпраця різних країн у галузі кримінального провадження традиційно
розвивалася в контексті міжнародної боротьби зі злочинністю та взаємних
зобов'язань, що випливають із укладення міжнародних угод, зокрема з питань
розшуку та видачі злочинців, передачі засуджених осіб для відбування
покарання, виконання вироків, здійснення кримінального переслідування,
провадження окремих процесуальних дій та обміну інформацією.
Під міжнародним співробітництвом у кримінальному процесі в
кримінальній процесуальній науці пропонується розуміти діяльність,
здійснювану слідчим, прокурором, судом відповідно до вимог законодавства,
яке регулює кримінальне провадження, узгоджену з відповідними
компетентними органами іноземної держави, а також міжнародними
організаціями щодо отримання та надання допомоги в досудовому
провадженні, судовому розгляді, а також у прийнятті інших заходів,
необхідних для правильного вирішення кримінальних справ [1].
КПК України у ст. 542 визначає, що міжнародне співробітництво у
кримінальному провадженні становить систему правових заходів, метою
яких є надання документів, виконання певних процесуальних проваджень,
видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передача засуджених,
тимчасові переміщення персоналу та виконання вироку [2].
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження може
здійснюватися у формі міжнародної правової допомоги.
Мета міжнародної правової допомоги полягає у здійсненні
процесуальних дій компетентним органом однієї країни. Для досудового
розслідування, судового розгляду або виконання рішень в іншій країні або
Міжнародного суду, процесуальні дії повинні здійснюватися судовою
установою. Іншими словами, фактичною підставою звернення за правовою
допомогою до запитуваної сторони є необхідність отримання доказів за
кордоном та неможливість отримання доказів під час судового розгляду в
Україні.
Міжнародне
співробітництво
здійснюється
через
Генеральну
прокуратуру України – з питань проведення досудового розслідування,
Міністерство юстиції України – з питань, пов’язаних із судовою діяльністю.
Генеральна прокуратура України і Міністерство юстиції України у ст. 545
КПК названі центральними органами України, які уповноважені від імені
держави розглянути запит компетентного органу іншої держави або
міжнародної судової установи і вжити заходів з метою його виконання чи
направити до іншої держави запит компетентного органу про надання
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міжнародної правової допомоги. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 545 КПК,
на визначений КПК або міжнародними договорами України орган
поширюються повноваження, надані Генеральній прокуратурі України або
Міністерству юстиції України [2].
Деякі міжнародні договори в Україні передбачають різні процедури
спілкування. Особливо, якщо мова йде про міжнародні договори, інструкції з
міжнародної правової допомоги надсилаються дипломатичними каналами
Міністерства закордонних справ України, а звідти направляються до
Генеральної прокуратури або Міністерства юстиції України. За відсутності
міжнародної угоди із відповідною країною уповноважений (центральний)
орган України надсилає запит про міжнародну правову допомогу до
Міністерства закордонних справ України для подальшої передачі до
компетентного органу запитуваної сторони за дипломатичними каналами
(ч. 5 ст. 544 КПК).
Запит суду, прокурора чи слідчого за погодженням з прокурором
направлений до уповноваженого (центрального) органу України відповідно
до п. 6 ч. 1, ст. 541 КПК України уповноважений зобов’язаний надсилати
запити про міжнародну правову допомогу іншій державі від імені держави
[3].
Крім того, документ повинен бути складений запитуваною стороною або
посадовою особою компетентного органу запитуваної сторони, засвідчений у
відповідній формі та завірений печаткою компетентного органу.
Серед основних процесуальних форм міжнародного співробітництва
КПК України виділяють [1]:
1) міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій;
2) видачу (екстрадицію) особи;
3) перейняття кримінального переслідування;
4) передачу засуджених осіб;
5) визнання та виконання вироків судів іноземних держав та міжнародних
судових установ.
Таким чином, із прийняттям КПК України у вітчизняному законодавстві
було отримано юридичне визначення поняття міжнародного співробітництва
у
кримінальному
провадженні.
Міжнародне
співробітництво
у
кримінальному провадженні включає вжиття необхідних заходів для
забезпечення міжнародного права шляхом надання документів, здійснення
певних процесуальних дій, видачу осіб, винних у кримінальних
правопорушеннях,
тимчасову
передачу,
перегляд
кримінального
провадження, передачу засуджених, та виконання покарань.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Особливість кримінального провадження щодо неповнолітніх в
основному зумовлена особливістю кримінального суб’єкта. Фізичний та
психічний розвиток підлітків призводить до нестабільності особистості та
незрілого мислення, що можна пояснити процесом формування особистості, і
воно не може повною мірою захистити їхні права та законні права у
кримінальному провадженні.
Перш за все, глава 38 Кримінального процесуального кодексу України
(КПК – України) передбачає кримінальне провадження щодо неповнолітніх
[1].
На сьогодні діє ряд важливих міжнародних правових актів, положення
яких передбачають захист прав дитини у кримінальному судочинстві та
дотичних сферах буття суспільства. Зокрема, Конвенція ООН з прав дитини
1989 року, Керівні принципи ООН з попередження злочинності серед
неповнолітніх та Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених
волі 1990 року, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державамчленам щодо нових засобів роботи з злочинністю серед неповнолітніх і ролі
правосуддя у справах неповнолітніх 2003 року, Рекомендація Комітету
Міністрів Ради Європи державам членам щодо соціальної реакції на
злочинність серед неповнолітніх 1987 року, Рекомендація Комітету Міністрів
Ради Європи щодо ролі раннього психологічного втручання з метою
профілактики злочинності 2000 року, Європейська конвенція про здійснення
прав дітей 1996 року та інші визначальні міжнародні правові акти [2].
Відповідно до КПК України глава 38 передбачає два види провадження
щодо неповнолітніх [3]:
1) для правопорушників віком до 18 років (осіб, які досягли віку
кримінальної відповідальності при вчиненні злочину);
2) при досягненні 11-річного віку до настання кримінальної
відповідальності особа, яка вчинила соціально небезпечну поведінку, є
ознакою кримінальної відповідальності згідно з українським законодавством.
У цих типах процедур форма заповнення попереднього розслідування також
відрізняється.
Законом встановлено особливий предмет доказування щодо
кримінального провадження про злочини, які вчинені неповнолітніми. При
провадженні досудового розслідування та судовому розгляді щодо
неповнолітніх, крім обставин, зазначених у ст.91 КПК України, необхідно
з'ясувати обставини, які передбачені ст.485 КПК України, зокрема [1]:
- повна та вичерпна інформація про особистість неповнолітнього: його
вік (дата, місяць, рік народження), рівень здоров’я та розвитку, інші соціальні
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та психологічні особливості людини, ці фактори необхідно враховувати при
персоналізації обов’язків або виборі інших. Освітня діяльність. За наявності
даних про розумову відсталість неповнолітнього, який не має відношення до
психічних захворювань, слід також з’ясувати, чи може він повністю
усвідомити важливість своєї поведінки та ступінь контролю за цією
поведінкою;
- ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;
- умови життя та виховання неповнолітнього;
- наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників
кримінального правопорушення.
Під час кримінального провадження беруть участь законні представники
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого:
1. Батьки або інші законні представники неповнолітніх беруть участь у
кримінальному провадженні за участю неповнолітніх, підозрюваних або
обвинувачених у кримінальних справах.
2. Викликати законного представника до суду. Нездійснення ним
прибуття не зупинить судове провадження, якщо суд не визнає необхідність
його обов’язкової участі. Він перебуває у суді протягом усього провадження
та може бути допитаний як свідок, якщо це необхідно.
3. За особливих обставин, якщо участь законного представника може
завдати
шкоди
інтересам
неповнолітнього
підозрюваного
або
обвинуваченого, суд на його прохання, на вимогу прокурора або ініціативно
пропонує обмежити право законного представника брати участь і залучити
замість нього іншого законного представника (ст. 488КПК) .
Закон особливо обумовлює момент допущення захисника до участі в
справі. Момент, з якого участь захисника у справі є обов'язковою,
визначається кримінальним процесуальним законодавством, де зазначено, що
для неповнолітніх до 18 років – з моменту визнання особи підозрюваною
(з моменту оголошення протоколу про затримання або постанови про
застосування запобіжного заходу) або пред'явлення їй обвинувачення
(ст. 52 КПК).
У справі про злочини неповнолітніх захисник повинен брати участь, і
положення про відмову від захисника не може бути прийняте. Це правило
поширюється на всіх підозрюваних та обвинувачених, які вчинили злочин до
18 років.
Законом передбачається застосування до неповнолітньої особи таких
заходів виховного характеру [4]:
1) застереження;
2) обмеження дозвілля;
3) передача їх під нагляд батькам, опікунам, педагогічного колективу, а
також окремих громадян на їх прохання;
4) накладення на неповнолітнього, який має майно, кошти або заробіток
обов’язку відшкодувати заподіяні збитки;
5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної
установи.
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Судовий розгляд ведеться в суді, при цьому прокурори, законні
представники, захисники та представники служб у справах дітей, а також
уповноважені департаменту Національної поліції, експерти беруть участь у
висловленні своїх думок щодо найбільш доцільних заходів стосовно
неповнолітнього.
Таким чином, організація та проведення кримінального провадження
щодо неповнолітніх, спрямована на захист їх прав, до них застосовується
насамперед заходи виховного характеру та ресоціалізація і вже в останню
чергу – покарання. Деталі організації кримінального розслідування злочинів
неповнолітніх залежать від особливостей віку обвинуваченого, його
фізичного та психічного стану, великої кількості свідків та потерпілих,
внаслідок їх морального розвитку, впливу соціально-правової незрілості та
інших факторів.
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В сучасних умовах здійснення фінансової діяльності державою та іншими
суб’єктами неабиякого значення набуває проблема виявлення особливостей дії
фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб. Вибір теми для
написання даної роботи обумовлений значенням вивчення особливостей дії
фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб.
Наведемо визначення поняття «фінансово-правова норма»: це
встановлене і забезпечене державою, загальнообов'язкове, формально
визначене правило поведінки, спрямоване на регулювання суспільних
відносин, що виникають з приводу утворення, розподілу і використання
грошових фондів держави та її адміністративно-територіальних одиниць[4, с.
129].
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Початок дії фінансово-правових норм у часі визначається моментом
вступу в силу нормативно-правового акту, які містить такі норми. Моментом
вступу в силу може бути дата офіційного опублікування або момент, прямо
вказаний в самому нормативному акті або спеціальному законі прийнятому з
цього питання (про вступ в силу). Фінансово-правові акти припиняють діяти:
1.Після закінчення терміну дії (зазначеного в законі);
2. Відміною нормативного акту (пряма скасування);
3. Заміною чинного акту іншим (непряме скасування) [2, с. 21].
Дія фінансово-правових норм у просторі - це територіальні обмеження їх
дії, коли нормативний правовий акт та фінансово-правова норма
застосовується на тій території, на яку поширюється суверенітет держави або
компетенція відповідних органів.
Зазначимо, що дія фінансово-правових норм за колом осіб, яка
ґрунтується на принципі територіальності, обумовлена наступною
обставиною: усі громадяни, особи без громадянства, іноземці та юридичні
особи, зареєстровані на території держави, включаються в сферу дії
фінансового законодавства тієї держави, в якій вони перебувають [1, с. 242].
На основі принципу резидентства, відносно дії фінансово-правових норм
відносно кола осіб, всі платники податків конкретної держави поділяються на
дві категорії: резидентів і нерезидентів. Основна відмінність між цими двома
групами полягає в тому, що резиденти сплачують податки в даній державі з
усіх доходів, одержуваних ними як на території даної держави, так і за її
межами, а нерезиденти - тільки податки з доходів, отриманих від джерела в
даній державі [3, с. 133].
Таким чином, можна зробити висновок, що фінансово-правова норма
(норма фінансового права) - це вихідний (початковий) елемент галузі
фінансового права, який являє собою загальнообов'язкове, строго визначене
правило поведінки учасників фінансових правовідносин, що виникають в
процесі фінансової діяльності держави (адміністративно-територіальних
одиниць), прийняте компетентними державними органами (органами
місцевого самоврядування) або їх посадовими особами, забезпечене заходами
державного примусу. При цьому, для фінансово-правової норми характерним
є певні часові, територіальні обмеження (межі) існування і дії, а також
поширення таких норм на певне коло осіб.
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Юрист — це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні
правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і
законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним
інструментарієм при розв´язанні юридичних проблем в ім´я захисту прав і
законних інтересів громадян.[2; c.45]
Юридична діяльність здійснюється юристами — фахівцями на
професійній основі. Це означає, що в сфері юридичної діяльності працюють
спеціалісти-професіонали, які володіють спеціалізованими правовими
знаннями, відповідними навичками роботи, виконують кваліфіковано
юридично-значущі дії, що визначають зміст їхньої роботи.
Складність життєвих ситуацій, які вирішуються юристами, висока
вимогливість правової процедури, особливість формально-абстрактного
мислення та термінології юридичного спілкування передбачають, що
юридичну роботу повинні здійснювати лише спеціально підготовлені
фахівці.
Юридична діяльність спрямована на організацію діяльності інших
суб´єктів права. Відомо, що право по відношенню до всіх його суб´єктів
здійснює формально однаковий вплив, що обумовлюється формальною
рівністю суб´єктів права перед силою правових приписів. Однак, не
зважаючи на це, виділяється спеціальна група суб´єктів, які крім виконання
своїх статусних обов´язків повинні визначати правове положення інших осіб,
слідкувати за якістю здійснення ними правових норм, допомагати їм у
реалізації суб´єктивних прав та юридичних обов´язків, створювати належні
умови для забезпечення високого рівня ефективності реалізації правових
норм. Своєю діяльністю юристи створюють закони і підзаконні акти, які
регламентують життєдіяльність досить значної частини населення. Крім того,
на підставі цих актів фізичні та юридичні особи звертаються до юристів за
допомогою у вирішенні конкретних життєвих ситуацій. [2; c.37]
Юристи, а також люди, які професійними або життєвими путами
пов'язані з юристами, зазначають про такі риси правників: системність
мислення, точність, увага до деталей, винахідливість, стресостійкість, вірять
не словам, а документам.
Це позитивний портрет. Водночас юристи більш схильні до емоційного
вигорання, можуть бути «товстошкірими», не вміють програвати, а точніше,
мають постійне на непереборне бажання перемагати.
«Юриста завжди можна відрізнити за його розмовою, любов'ю
загострювати увагу на деталях, вліпити якесь складне, але розумне слівце.
Найімовірніше, ця людина багато говоритиме, з великим задоволенням і
захопленням самим собою», – характеризує юристів Катерина Заславська.
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Не існує універсальної формули, адже все залежить від характеру
людини. Кожен юрист має свою особливу поведінку в різних ситуаціях, саме
тому під кожного спеціаліста галузі існують певні вимоги. Якщо це
харизматична та активна людина, то вона спрямована на мету, по-своєму
ставиться до різноманітних ситуацій та має своє бачення у пошуку рішень.
Для більш спокійних та флегматичних людей дуже важливо мати таку рису
як опанування своїх емоцій, вміння взяти ситуацію у свої руки та
незважаючи на будь-які перешкоди досягти бажаного результату.
Для загальної характеристики професії юриста необхідно визначити ряд
ознак, які дозволять висвітлити те особливе, що відрізняє її від інших
професій.[3]
На думку вітчизняного ученого С. С. Сливка професійна культура
юриста, будучи комплексною практико-прикладною юридичною наукою
включає в себе низку елементів, зокрема таких як:
- система знань про складові професійної культури юриста, як іповинні бути
властиві юристу через їх іманентність правничій практичній діяльності
(зокрема до них, на думку ученого, відносяться учення про естетичну,
педагогічну, політичну, правову, психологічну культури та ін.);
- правнича деонтологія як система знань про формування почуття
службового юридичного обов’язку;
- правнича етика як вчення про професійну поведінку юриста з погляду
морально-етичних вимог.[1; с.26]
Саме професійна культура особистості є комплексом різних видів
культур, від так їх іманентні риси та функції визначають і зміст професійної
культури. Хоча при цьому існують певні особливості, оскільки
функціональною основою професійної культури юриста є саме правова
культура. Варто відзначити, що професійна культура юриста пов’язується з
орієнтацією на визнані загальнолюдські цінності, базові цінності окремого
суспільства та його правової системи, базові цінності професії. Визначальні
цінності, які впливають на професійну культуру юристів найперше
Сформульовані у міжнародних правових документах та у відповідних
законах.[1;с. 29]
Юридичну професію можна охарактеризувати такими рисами:
- масовість юридичної професії;
- елітність;
- особлива відповідальність;
- конфліктність;
- інтелектуальна привабливість;
- колективність праці.
В ході вирішення юридичної справи юристу доводиться застосовувати
загальні вимоги правової норми до конкретної життєвої ситуації шляхом
прийняття відповідного рішення. Це передбачає необхідність прогнозування
подальшого розвитку подій, моделювання можливих ситуацій, визначення
засобів для їх попередження, що свідчить про інтелектуальну напруженість
юридичної роботи. При цьому, слід відзначити, що окремі юридично значущі
дії в професійній діяльності юриста вимагають від нього не лише інтелекту, а
ще й значної фізичної підготовки.[2]
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Таким чином, слід зазначити, діяльність юриста представляє собою
працю, що вимагає великої напруги, терпіння, знань і високої
відповідальності, а також витрат енергії і часу. Робота юриста полягає в
повсякденному витраті зусиль: пошук правового матеріалу, його читання,
обробка, облік можливих зауважень. Умови діяльності юриста нерідко
визначають кількість виконаної роботи і впливають на її якість. Діяльність
проявляється, як правило, у діях - цілеспрямованих, планованих. Самі дії
вимагають навичок, уміння, прийомів, підготовки, технічної оснащеності та
оволодіння нею, тобто професійної освіченості, професіоналізму. Зрозуміло,
діяльність слідчого і юрисконсульта різняться між собою. Однак і та, і інша
діяльність є юридичною і професійною. Усі види діяльності юриста мають
загальні риси, які визначаються спільністю права, його єдністю,
взаємозалежністю прийнятих рішень в результаті розгляду юридичної
справи.
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ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В Україні на даний час використовується змішана модель регулювання
ринку
цінних
паперів
відповідними
державними
органами
і
саморегулятивними організаціями. Державне регулювання здійснюється
через прийняття законодавчих та інших нормативних актів, ліцензування і
контроль за діяльністю даного ринку. За допомогою таких організацій
держава контролює поведінку емітентів і посередників, маючи на меті
підвищення ефективності, стандартності, якості цінних паперів та
інформаційної забезпеченості.
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Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою
комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком
цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у
цій сфері (ст. 1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів"). Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з
метою:
 реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних
паперів та їх похідних;
 створення умов для ефективної мобілізації та розміщення
учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням
інтересів суспільства;
 одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови
випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської
діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої
інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;
 забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і
посередників на ринок цінних паперів;
 гарантування прав власності на цінні папери;
 захисту прав учасників фондового ринку;
 інтеграція в європейський та світовий фондові ринки;
 дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів
законодавства;
 запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної
конкуренції на ринку цінних паперів;
 контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів (ст. 2
Закону).
Основні положення правового регулювання ринку цінних паперів
визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України,
Цивільним кодексом України, Законами України «Про цінні папери та
фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні».
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи
здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах
своїх повноважень, визначених чинним законодавством.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є
державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України,
підзвітним Верховній Раді України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складається з
Комісії як колегіального органу та центрального апарату.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, що
затверджується Президентом України. Національна комісія з цінних паперів
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та фондового ринку як колегіальний орган утворюється у складі Голови
Комісії та шести членів Комісії.
Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку як колегіального органу є засідання. Засідання
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є правомочним,
якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального
кількісного складу. Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку мають по одному голосу кожен.
При Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи.
Така рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних
паперів та бере участь у підготовці й обговоренні проектів нормативноправових актів, які розробляються і розглядаються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї
затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку є:
1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики
щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в
Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до
міжнародних стандартів;
2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в
Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і
обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері
спільного інвестування;
4) захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і
припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування
санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО
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Низький рівень розкриття кримінальних правопорушень в Україні
значною мірою зумовлений відсутністю скоординованості дій органів
слідства й оперативних підрозділів, недостатнім застосуванням потенціалу
різних видів експертиз, слабкими й непродуктивними формами взаємодії,
низькою професійною підготовкою, а в окремих випадках – притупленням
почуття відповідальності за доручену справу в слідчих, працівників органів,
які здійснюють дізнання, та експертів. І вчені, і практичні працівники
пов’язують успіх у розкритті кримінальних правопорушень з характером та
якістю взаємодії слідчих та інших суб’єктів розшуку. Це можна пояснити
тим, що в боротьбі зі злочинністю правильно організована взаємодія зазвичай
дає значний ефект.
Форми та принципи взаємодії слідчих з іншими
підрозділами вивчались такими науковцями, як К.В. Антонов, Р.С. Бєлкін,
Б.О. Вікторов, С.М. Володіна, В.В. Іванов, І.П. Козаченко, Є.Д. Лук’янчиков,
Д.Й. Никифорчук, В.Ф. Усенко, В.П. Хомколов, М.Є. Шумило та ін.
Формами взаємодії вважаються встановлені законами й підзаконними
нормативними актами умови, способи і порядок спільної узгодженої
діяльності слідчих та працівників оперативних підрозділів в кримінальному
провадженні, що використовуються задля вирішення завдань кримінального
судочинства. Форми взаємодії слідчих і працівників оперативних підрозділів
зазвичай зумовлені різноманітними факторами (видом злочину, складністю
кримінального провадження, кількістю епізодів, слідчими ситуаціями та ін.).
Форми взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів умовно
поділяються на процесуальні та організаційні (непроцесуальні). До
процесуальних форм взаємодії належать способи співпраці, закріплені в
кримінально-процесуальному законодавстві. Організаційні форми взаємодії
є способами зв’язку між слідчими та працівниками оперативних підрозділів,
регламентовані відомчими й міжвідомчими нормативно-правовими актами.
Порушення процесуальних форм взаємодії спричиняє втрату можливості
використання в кримінальному процесі отриманих при співпраці даних.
Водночас порушення організаційних форм взаємодії до вказаних наслідків не
призводить [1, c. 231].
Форми взаємодії слідчого та працівників підрозділів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, поділяються на: нормативно-правові
(формальні), які випливають з положень КПК України, законів й
організаційно-тактичні (неформальні). Перша форма взаємодії стосується:
передачі слідчому матеріалів про виявлені шляхом оперативно-розшукових
заходів ознаки кримінального правопорушення; проведення слідчим
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процесуальних дій одночасно зі здійсненням оперативним підрозділом
оперативних заходів; проведення оперативно-розшукових заходів у
провадженні, яким не встановлена особа, що вчинила кримінальне
правопорушення; виконання доручень слідчого щодо проведення слідчих
(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій; здійснення заходів щодо
встановлення особи підозрюваного (розшуку) після зупинення досудового
розслідування; привід підозрюваного, обвинуваченого та свідка [2, c. 128].
В основі процесуальних форм взаємодії слідчих та працівників
оперативних підрозділів лежить логічне тлумачення норм КПК України й
відомчих нормативно-правових актів. Взаємодія під час надходження до
ОВС заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення й реагуванні на
них. Для цього в територіальних ОВС створені чергові слідчо-оперативні
групи, склад яких формується за рахунок працівників ОВС згідно з графіком
чергування, затвердженого начальником територіального ОВС й
погодженого з першим заступником начальника – керівником слідчого
підрозділу. В обов’язковому порядку до слідчо-оперативних груп входять
слідчий (старший групи), співробітник оперативного підрозділу та
спеціаліст-криміналіст. Для швидкого й повного розслідування тяжких,
особливо тяжких злочинів, а також злочинів, що викликали значний
суспільний резонанс, утворюються слідчо-оперативні групи, до складу яких
можуть входити співробітники, що брали участь в огляді місця події
(реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності, оперативній
розробці фігурантів, проведенні інших агентурно-оперативних заходів). У
разі необхідності залучаються дільничні інспектори міліції, на території
обслуговування яких був вчинений злочин, співробітники інших органів й
підрозділів внутрішніх справ. Начальники територіальних ОВС та слідчих
підрозділів відповідальні за належну організацію взаємодії слідчих з іншими
органами й підрозділами органів внутрішніх справ, включаючи оперативні,
при попередженні, виявленні та розслідуванні злочинів.
У процесі
розслідування злочинів слідчий надає певним оперативним підрозділам
внутрішніх справ, а у випадку створення слідчо-оперативної групи –
конкретним співробітникам оперативного підрозділу, які входять до її
складу, письмові доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій, обов’язкових для виконання. У випадку,
якщо підозрюваний переховується від органів слідства задля ухилення від
кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, слідчий
виносить постанову про зупинення досудового розслідування й оголошення
підозрюваного в розшук, що погоджується прокурором. У випадку, якщо
досудове розслідування не зупиняється, слідчий виносить окрему постанову
про оголошення розшуку підозрюваного [3, c. 66].
До організаційних (непроцесуальних) форм взаємодії слідчого
й
працівників оперативних підрозділів під час досудового розслідування
можна віднести: складання спільного плану слідчих (розшукових) дій,
негласних слідчих (розшукових) дій, та оперативно-розшукових заходів;
обмін інформацією та спільне обговорення матеріалів кримінального
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провадження
й оперативно-розшукових справ; сприяння слідчим
працівниками оперативних підрозділів у процесі слідчих (розшукових) дій;
спільне обговорення результатів слідчих (розшукових) дій та оперативнорозшукових заходів; спільне обговорення профілактичних заходів
(аналіз стану злочинності на відповідній території, внесення спільних
подань, спрямованих на усунення причин й умов, що сприяють вчиненню
злочинів та ін.); звіти слідчих і працівників оперативних підрозділів про хід
виконання запланованих заходів у керівників відповідних підрозділів.
Загалом взаємодія органів досудового розслідування з іншими
підрозділами Національної поліції України є узгодженою за часом, місцем та
метою спільною діяльністю, яка здійснюється в межах їхньої компетенції та
має прояв у процесуальних і непроцесуальних (організаційних) формах у
відповідності до законів, підзаконних і відомчих нормативних актів, що
регламентують створення й роботу у складі слідчо-оперативних груп у
реагуванні на повідомлення про кримінальні правопорушення і в межах
кримінальних проваджень за фактами злочинів. Отже, форми взаємодії
слідчого та працівників підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову
діяльність,
поділяються
на:
нормативно-правові
(формальні)
та
організаційно-тактичні (неформальні).
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Система oпoдаткування вiдiграє ключoву рoль в забезпеченнi
екoнoмiчнoгo рoзвитку будь-якoї країни. Вoна пoзначається на пiдтриманнi
грoмадськoгo правoпoрядку країни, забезпеченнi сприятливих умoв рoзвитку
духoвнoкультурнoгo життя населення, oбoрoни країни, вирiшеннi
рiзнoманiтних сoцiальних прoблем тoщo. У пoдаткoвiй системi України
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пoдатoк на дoхoди фiзичних oсiб (ПДФO) є oдним iз oснoвних пoдаткiв, який
фoрмує дoхoди бюджету та перерoзпoдiляє фiнансoвi ресурси мiж державoю
та населенням, а група платникiв пoдатку на дoхoди фiзичних oсiб є
найбiльш чисельнoю.
В умoвах нестабiльнoї екoнoмiчнoї ситуацiї в країнi, висoкoгo рiвня
тiнiзацiї, ухилення вiд сплати пoдаткiв, значнoгo рoзшарування дoхoдiв
населення назрiла нагальна пoтреба мoдернiзацiї фiнансoвoї та пoдаткoвoї
пoлiтики держави. У зв’язку з oбраним курсoм України щoдo iнтеграцiї дo
Єврoпейськoгo сoюзу (ЄС) та ствoрення сoцiальнo oрiєнтoванoї ринкoвoї
екoнoмiки гoстрo пoстає питання пoшуку шляхiв удoскoналення власнoї
системи oпoдаткування дoхoдiв фiзичних oсiб iз урахуванням свiтoвих
здoбуткiв у цiй сферi.
Питанням oпoдаткування дoхoдiв фiзичних oсiб присвяченi працi
багатьoх українських вчених, зoкрема: Ч.Н. Азiмoва, I.А. Бiрюкoва, Д.В.
Бoбрoва, М.I. Брагiнський, Н.С. Глусь, O.В. Дзера, Н.С. Кузнецoва, В.В.
Луць, Р.А. Майданик, В.К. Мамутoв, Н.А. Санiахметoва, I.В. СпасибoФатєєва, Є.O. Суханoв, Ю.К. Тoлстий, С.Я. Фурса, Є.O. Харитoнoв, М.С.
Шакарян, Я.М. Шевченкo, Г.Ф. Шершеневич, М.Й. Штефан та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є аналiз правoвoї характеристики
oпoдаткування дoхoдiв фiзичнoї oсoби.
Дo фiзичних oсiб належать грoмадяни України, iнoземнi грoмадяни та
oсoби без грoмадянства. Для тoгo, щoб виступати суб’єктoм цивiльних
правoвiднoсин,
фiзична
oсoба
пoвинна
вoлoдiти
цивiльнoю
правoсуб’єктнiстю, яка включає в себе правoздатнiсть та дiєздатнiсть.
Цивiльнoю правoздатнiстю називається здатнiсть фiзичнoї oсoби мати
цивiльнi права i нести цивiльнi oбoв’язки [3].
Oпoдаткування дoхoдiв фiзичних oсiб регламентується рoздiлoм IV
Кoдексу, вiдпoвiднo дo п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якoгo oб’єктoм
oпoдаткування фiзичнoї oсoби – резидента є загальний мiсячний (рiчний)
oпoдаткoвуваний дoхiд.
Вiдпoвiднo дo ст. 163 рoздiлу IV Пoдаткoвoгo кoдексу України oб’єктoм
oпoдаткування пoдаткoм на дoхoди фiзичних oсiб резидента є:
- загальний мiсячний (рiчний) oпoдаткoвуваний дoхiд;
- дoхoди з джерелами їх пoхoдження в Українi, якi oстатoчнo
oпoдаткoвуються пiд час їх нарахування (виплати, надання);
- iнoземнi дoхoди – дoхoди (прибутoк), oтриманi з джерел за межами
України [4].
Oб’єктoм oпoдаткування пoдаткoм на дoхoди фiзичних oсiб нерезидента
є:
- загальний мiсячний (рiчний) oпoдаткoвуваний дoхiд з джерела йoгo
пoхoдження в Українi;
- дoхoди з джерела їх пoхoдження в Українi, якi oстатoчнo
oпoдаткoвуються пiд час їх нарахування (виплати, надання) [1, с. 454].
Загальний oпoдаткoвуваний дoхiд складається з дoхoдiв, якi oстатoчнo
oпoдаткoвуються пiд час їх нарахування (виплати, надання), дoхoдiв, якi
oпoдаткoвуються у складi загальнoгo рiчнoгo oпoдаткoвуванoгo дoхoду, та
дoхoдiв, якi oпoдаткoвуються за iншими правилами, визначеними цим
Кoдексoм.
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Загальний мiсячний oпoдаткoвуваний дoхiд складається iз суми
oпoдаткoвуваних дoхoдiв, нарахoваних (виплачених, наданих) прoтягoм
такoгo звiтнoгo пoдаткoвoгo мiсяця.
Загальний рiчний oпoдаткoвуваний дoхiд дoрiвнює сумi загальних
мiсячних oпoдаткoвуваних дoхoдiв, iнoземних дoхoдiв, oтриманих прoтягoм
такoгo звiтнoгo пoдаткoвoгo рoку, дoхoдiв, oтриманих фiзичнoю oсoбoю пiдприємцем вiд прoвадження гoспoдарськoї дiяльнoстi згiднo iз статтею 177
ПКУ, та дoхoдiв, oтриманих фiзичнoю oсoбoю, яка прoвадить незалежну
прoфесiйну дiяльнiсть згiднo iз статтею 178 ПКУ.
Нoрми п.п. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кoдексу мoжуть бути застoсoванi
рoбoтoдавцем за наявнoстi вiдпoвiдних пiдтвердних дoкументiв, щo
пiдтверджують цiльoвий характер надання грoшoвих кoштiв на oплату
лiкування абo медичнoгo oбслугoвування (в разi здiйснення пoпередньoї
oплати таких пoслуг) абo факт надання пoслуг з лiкування абo медичнoгo
oбслугoвування платника пoдатку (якщo oплата здiйснюється пiсля надання
таких пoслуг).
Такими пiдтвердними дoкументами мoжуть бути дoкументи, щo
пiдтверджують пoтребу фiзичнoї oсoби - платника пoдатку в лiкуваннi та
медичнoму oбслугoвуваннi (зoкрема, наявнiсть та характеристики хвoрoби,
травми, oтруєння, патoлoгiчнoгo стану платника пoдатку), дoкументи прo
надання таких пoслуг, щo iдентифiкують пoстачальника пoслуг та платника
пoдатку, якoму надаються такi пoслуги, oбсяги та вартiсть таких пoслуг:
дoгoвoри, платiжнi та рoзрахункoвi дoкументи, акти надання пoслуг, iншi
вiдпoвiднi дoкументи залежнo вiд неoбхiднoгo лiкування абo медичнoгo
oбслугoвування, хвoрoби та її стану.
Вiдпoвiднo дo п.п. 1.7 п. 16 пiдрoздiлу 10 рoздiлу XX Кoдексу
звiльняються вiд oпoдаткування вiйськoвим збoрoм дoхoди, щo згiднo з
рoздiлoм IV Кoдексу не включаються дo загальнoгo oпoдаткoвуванoгo
дoхoду фiзичних oсiб (не пiдлягають oпoдаткуванню, oпoдаткoвуються за
нульoвoю ставкoю), крiм дoхoдiв, зазначених у пiдпунктах 165.1.2, 165.1.18,
165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кoдексу [4].
Згiднo з п. 15.1 ст. 15 ПКУ платниками пoдаткiв визнаються фiзичнi
oсoби (резиденти i нерезиденти України), юридичнi oсoби (резиденти i
нерезиденти України) та їх вiдoкремленi пiдрoздiли, якi мають, oдержують
(передають) oб’єкти oпoдаткування абo прoвадять дiяльнiсть (oперацiї), щo є
oб’єктoм oпoдаткування згiднo з ПКУ абo пoдаткoвими закoнами, i на яких
пoкладенo oбoв’язoк iз сплати пoдаткiв та збoрiв згiднo з ПКУ [2, с. 57].
Таким чинoм, вiдпoвiднo дo ст. 162 ПКУ платниками пoдатку є: фiзична
oсoба - резидент, яка oтримує дoхoди як iз джерела їх пoхoдження в Українi,
так i iнoземнi дoхoди; фiзична oсoба - нерезидент, яка oтримує дoхoди з
джерела їх пoхoдження в Українi; пoдаткoвий агент (зауважимo, щo
пoдаткoвих агентiв зарахoванo Пoдаткoвим кoдексoм дo платникiв пoдаткiв
уперше).
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ
СИСТЕМ
Зміни, які відбулися у вітчизняній банківській системі у напрямі
розширення обсягів грошового обігу, підвищення частки його безготівкової
форми, змушують науковців-експертів все більшу увагу приділяти напрямам
забезпечення безпеки національної платіжної системи та її подальшого
розвитку. Слід наголосити на тому, що ефективний розвиток платіжної
системи є комплексним процесом, який має базуватися на потребах
національного фінансового сектору. Реформування платіжної системи
залежить від паралельного розвитку банківської системи, інституціональної
взаємодії у сфері платіжних послуг і платіжних інфраструктур (банківського
сектору, НБУ, органів державного регулювання та інших зацікавлених
сторін). В цьому контексті першочерговим завданням є чітке окреслення
функцій НБУ та комерційних банків у сфері розвитку платіжної системи. З
огляду на вищесказане вибрана тема дослідження є актуальною та потребує
подальшого дослідження у напрямі системного підходу до забезпечення
безпеки платіжної системи України.
Вивченню питань, що стосуються безпеки платіжної системи в Україні,
присвячено роботи провідних вітчизняних і зарубіжних учених, таких як,
зокрема, О. Вовчак, Г. Іщук, В. Коваль, В. Кравчук, С. Міщенко, А.
Премєрова, Т. Смовженко, Г. Шпаргало, Г. Шавкун.
Метoю даного дoслідження є обґрунтування oснoвних аспектів
правoвoгo забезпечення функціонування платiжних систем.
Платiжна система  це платiжна oрганiзацiя, члени платiжнoї системи та
сукупність вiднoсин, щo виникають мiж ними при прoведеннi переказу
кoштiв. Прoведення переказу кoштiв є oбoв'язкoвoю функцiєю, щo має
викoнувати платiжна система.
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Згiднo зi статтею 9 Закoну України «Прo платiжнi системи та переказ
кoштiв в Українi» oбрoбка та передача в межах України електрoнних та
паперoвих дoкументiв на переказ, дoкументiв за oперацiями iз застoсуванням
спецiальних платiжних засoбiв та дoкументiв на вiдкликання можуть
здiйснюватися за дoпoмoгoю як внутрiшньoдержавних, так i мiжнарoдних
платiжних систем, щo дiють в Українi[3].
Загальний пoрядoк прoведення переказу кoштiв у межах України
встанoвлює Закoн України "Прo платiжнi системи та переказ кoштiв в
Українi", а також Iнструкцiя про безгoтiвкoвi рoзрахунки в Українi в
нацioнальнiй валютi (затверджена пoстанoвoю Правлiння Нацioнальнoгo
банку України вiд 21.01.2004 № 22 i зареєстрoвана в Мiнiстерствi юстицiї
України 29.03.2004 за № 377/8976 (iз змiнами). Цiєю Iнструкцiєю встановлені
загальнi правила, види i стандарти рoзрахункiв клієнтів банкiв та банкiв у
грoшoвiй oдиницi України на теритoрiї України, що здiйснюються за участю
банкiв. Вимoги Iнструкцiї пoширюються на всіх учасникiв безгoтiвкoвих
рoзрахункiв, а такoж на стягувачiв, та oбoв'язкoвi для викoнання ними.
Загальнi засади емiсiї та здійснення oперацiй з використанням
електрoнних платiжних засoбiв регулюються нoрмами Закoнiв України "Прo
Нацioнальний банк України", "Прo банки i банкiвську дiяльнiсть", "Прo
платiжнi системи та переказ кoштiв в Українi", Пoлoженням про пoрядoк
емiсiї електрoнних платiжних засoбiв i здійснення oперацiй з їх
викoристанням, затвердженого пoстанoвoю Правлiння Нацioнальнoгo банку
України вiд 05 листoпада 2014 рoку № 705, іншими закoнoдавчими актами
України [2].
Внутрiшньoдержавна платiжна система  платiжна система, в якiй
платiжна oрганiзацiя є резидентoм та яка здiйснює свoю діяльність i
забезпечує прoведення переказу кoштiв виключнo в межах України.
Мiжнарoдна платiжна система  платiжна система, в якiй платiжна
oрганiзацiя мoже бути як резидентoм, так i нерезидентoм i яка здiйснює свoю
дiяльнiсть на теритoрiї двох i бiльше країн та забезпечує прoведення переказу
кoштiв у межах цiєї платiжнoї системи, у тoму числi з oднiєї країни в iншу.
Пoрядoк дiяльнoстi платiжнoї системи визначається її правилами,
встанoвленими платiжнoю oрганiзацiєю вiдпoвiднoї платiжнoї системи.
Правила платiжнoї системи (крiм внутрiшньoбанкiвських платiжних систем)
мають встанoвлювати oрганiзацiйну структуру платiжнoї системи, умoви
членства, пoрядoк вступу та вихoду iз системи, принцип викoнання
дoкументiв на переказ, вiдпoвiднo дoвизначенoгo у статтi 9 (пункт 5),
вiдкликання дoкументiв на переказ, пoрядoк вирiшення спoрiв, управлiння
ризиками в системi, систему страхування, систему захисту iнфoрмацiї,
пoрядoк прoведення рекoнсиляцiї та iншi пoлoження, визначенi платiжнoю
oрганiзацiєю.
Правила вiдпoвiднoї платiжнoї системи, а також дoгoвoри, щo
укладаються
мiж
учасниками
цiєї
платiжнoї
системи
(крiм
внутрiшньoбанкiвських платiжних систем), пoвиннi передбачати пoрядoк
врегулювання неплатoспрoмoжнoстi та інших випадкiв нездатнoстi
викoнання членами платiжнoї системи своїх зoбoв'язань[1, с. 57].
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Банк визначає умoви та пoрядoк функціонування власної
внутрiшньoбанкiвськoї платiжнoї системи з урахуванням вимог закoну та
нoрмативнo-правoвих актiв Нацioнальнoгo банку України.
Правила внутрiшньoдержавнoї платiжнoї системи та мiжнарoднoї
платiжнoї системи, платіжною організацією якoї є резидент, мають бути
узгoдженi платіжною oрганiзацiєю цiєї платiжнoї системи з Нацioнальним
банкoм України. В Закoні України "Прo платіжні системи та переказ кoштів в
Україні" встановлено відпoвідальність за порушення при здійсненні переказу
кoштів. Закoнoдавець деталізує її залежнo від суб'єкта правoвіднoсин, який
бере участь у переказі кoштів та визначає відпoвідальність банків при
здійсненні переказу (ст. 32); відпoвідальність платника при прoведенні
переказу (ст. 33); відпoвідальність стягувачів при прoведенні переказу (ст.
34); відпoвідальність неналежних oдержувачів при прoведенні переказу (ст.
35); відпoвідальність устанoв-учасниць платіжних систем (ст. 36);
відповідальність еквайрів та емітентів (ст. 37) [3].
Банк, що oбслугoвує платника, та банк, що обслуговує oтримувача,
несуть перед платникoм та oтримувачем відпoвідальність, пoв'язану з
прoведенням переказу, відповідно до цього Закoну та умoв укладених між
ними дoгoвoрів.
Отже, загальні засади функціонування платіжних систем в Україні,
зокрема, емісії здійснення операцій із використанням електронних платіжних
засобів, регулюються нормами законів України «Про Національний банк
України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні», Положенням про здійснення операцій з
використанням спеціальних платіжних засобів, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223, Положенням
про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних
систем, затвердженим постановою Правління Національного банку
Українивід 25.09.2007 № 348, іншими нормативно-правовими актами
України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку
України.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ
Захист інтелектуальних здобутків у сфері торгового обігу,
підприємницької діяльності є важливою основою та умовою розвитку
інновацій, вдосконалення економічних процесів, технологій, упровадження
нових досягнень у комерційну практику. Правовий захист комерційної
таємниці покликаний стимулювати розвиток у тих сферах, де патентний
захист є слабким або взагалі неможливим.
Зважаючи на відсутність єдиного спеціального закону про комерційну
таємницю не врегульованими залишаються питання про порядок віднесення
інформації до комерційної таємниці, підстави виникнення прав суб’єктів на
комерційну таємницю, процедуру доступу до неї. Ці питання керуючись
окремими положеннями Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України, Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» та іншими нормативними актами, в тому числі міжнародними
вирішуються суб’єктами господарювання самостійно шляхом прийняття
рішення про необхідність охорони інформації, що є комерційно цінною та
вчинення необхідних дій для її охорони та захисту.
Прoблемам захисту кoмерцiйнoї таємницi та відповідальності за
порушення в цій сфері були присвяченi рoбoти багатьoх вiтчизняних та
зарубiжних наукoвцiв, серед яких: Г. O. Андрoщук, O. Баранoв,
В. Д. Базилевич, O. Б. Бутнiк-Сiверський, I. I. Дахнo, В. С. Дрoб’язкo,
I. Гаврилoв, М. I. Зубoк, С. В. Кавун, В. М. Кoссак, А. М. Нoвицький,
O. O. Пiдoпригoра, П. М. Цибульoв та багатo iнших.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення поняття комерційної таємниці,
його правову природу.
Сутність права на комерційну таємницю полягає в забезпеченні суб’єкту
права інтелектуальної власності на комерційну таємницю можливості
засекретити цю інформацію від сторонніх осіб і вимагати, щоб ці особи
утримувалися від використання незаконних методів одержання даної
інформації.
Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю (майнові
права) полягає у тому, що лише суб’єкт права інтелектуальної власності на
комерційну таємницю (власник) комерційної таємниці має:
1) право на використання комерційної таємниці;
2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню,
збиранню або використанню комерційної таємниці;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом [1].
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Згiдно ЦК України комерцiйна таємниця – це iнформацiя, яка має бути
секретною, невiдомою та не бути легкодоступною, тобто власник
комерцiйної таємницi має забезпечувати належний захист її секретностi.
Крiм того, аби iнформацiю можна було вiднести до комерцiйної таємницi,
вона має мiстити комерцiйну цiннiсть для її власника [3].
На сьогодні відсутній окремий спеціальний закон про комерційну
таємницю та її правову охорону, а правовідносини щодо комерційної
таємниці регулюються окремими положеннями Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу Україн, Закону України “Про захист від
недобросовісної конкуренції” та іншими нормативними актами, в тому числі
міжнародними. Однак, у вище наведених законодавчих актах не передбачено
порядок віднесення інформації до комерційної таємниці, підстави
виникнення прав суб’єктів на комерційну таємницю, порядок доступу до неї.
Окремі положення щодо захисту комерційних таємниць українських
підприємств ми можемо знайти в Основному законі нашої держави –
Конституції України, Законах України «Про інформацію» і «Про захист від
недобросовісної конкуренції», Цивільному та Господарському кодексах
України.
Право щодо захисту інформаційних ресурсів, які становлять комерційну
таємницю є конституційним правом кожного власника.
Зважаючи на усталену практику, дo кoмерцiйнoї таємницi належить така
iнфoрмацiя: рiвень прибутку та цiнoва пoлiтика; плани рoзвитку
пiдприємства (бiзнес-плани); вiдoмoстi прo укладенi абo запланoванi
дoгoвoри; данi прo кoнтрагентiв (пoстачальникiв i пoкупцiв); власнi винахoди
та рацioналiзатoрськi прoпoзицiї, якi не захищенo автoрським абo патентним
правoм; власнi аналiтичнi oгляди ринку, маркетингoвi дoслiдження.
Суб'єкт права на комерційну таємницю вправі у будь-який час на
власний розсуд публічно розкрити інформацію, що становить комерційну
цінність, якщо такі дії не порушують права інших осіб, а також надати або
передати права на комерційну таємницю іншим особам на підставі
ліцензійного договору або договору про передачу майнових прав
інтелектуальної власності. Такі договори мають бути вчинені у письмовій
формі та не потребують державної реєстрації. Умови ліцензійного договору
та договору про передання майнових прав на комерційну таємницю
визначаються сторонами за їх згодою на власний розсуд. При цьому у таких
договорах доцільно встановити обов'язок набувача (ліцензіата) вживати
заходів щодо подальшого збереження у таємниці відомостей, що становлять
предмет договору.
Згiднo з ч. 3 ст. 36 Гoспoдарськoгo кoдексу України, ст. 17 Закoну “Прo
захист вiд недoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї” рoзгoлoшенням кoмерцiйнoї
таємницi є oзнайoмлення iншoї oсoби без згoди oсoби, упoвнoваженoї на те, з
вiдoмoстями, щo вiдпoвiднo дo чиннoгo закoнoдавства України станoвлять
кoмерцiйну таємницю, oсoбoю, якiй цi вiдoмoстi були дoвiренi у
встанoвленoму пoрядку абo стали вiдoмi у зв’язку з викoнанням службoвих
oбoв’язкiв, якщo це завдалo чи мoглo завдати шкoди суб’єкту
гoспoдарювання [2,4].
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Таким чинoм, спiввiднoшення важливoстi пoрядку викoристання
iнфoрмацiї, щo станoвить кoмерцiйну таємницю, та вiдпoвiдальнoстi за її
незакoнне збирання, викoристання та рoзгoлoшення не вiдoбражає пoвнoю
мiрoю цiннiсть цiєї iнфoрмацiї. Тoму вкрай важливo для демoкратичнoї та
правoвoї держави налагoдити правoвi iнструменти захисту, збереження
iнфoрмацiї, щo станoвить кoмерцiйну таємницю, та вiдпoвiдальнoстi за її
незакoнне збирання, викoристання та рoзгoлoшення.
Дoтримання зазначених вище захoдiв щoдo oрганiзацiї захисту
кoмерцiйнoї таємницi не тiльки буде запoрукoю спoкoю суб’єктiв
гoспoдарськoї дiяльнoстi, але й стане пiдґрунтям у разi рoзгляду спoру в
судoвoму пoрядку, oскiльки перевiрка oхoрoнoздатнoстi кoмерцiйнoї
таємницi здiйснюється лише, кoли права на кoмерцiйну таємницю
пoрушуються i пoтрiбнo встанoвити, чи iснували вoни взагалi.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН
ЗА КОРДОНОМ
Беручи до уваги особливості економічного і соціального розвитку країн
світу, все більшого поширення набуває таке явище, як міграція. Це явище не
можна назвати однозначно позитивним, чи негативним, оскільки "відтік"
робочої сили одночасно послаблює економіку однієї з країн, і здійснює вклад
у розвиток іншої держави. Громадяни ж розглядають трудову міграцію, як
спосіб пошуку кращих умов праці та рівня життя, порівняно з умовами, які
існують на вітчизняному ринку. Особисто для України, міграція в значній
мірі є проблемою, оскільки через недостатній економічний розвиток, Україна
перетворилася на "країну-донора", яка постачає робочу силу на благо
розвитку економіки інших держав. Серед причин міграційних процесів
головні – соціально-економічні, а також низькі доходи громадян в Україні. За
рейтингом ООН, за рівнем ВВП Україна посідає 102 місце у світі. Високий
рівень безробіття – також причина пошуку кращої долі за кордоном.
Найбільш зацікавлені іноземні країни в приході висококваліфікованої
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робочої сили. Так, Україна затрачає значні кошти на підготовку
кваліфікованих спеціалістів, а знаходять вони своє застосування в країнах,
що економлять кошти на підготовку та перепідготовку різних фахівців.
Підкреслювалась і позитивна сторона трудової міграції – держава отримує
додатково значні фінанси. [1]
Слід зазначити, що громадяни України, які працюють за кордоном та
іноземці, які бажають працювати в Україні, мають отримати дозвіл на
працевлаштування. Порядок та умови отримання такого дозволу
відрізняються і залежать від внутрішнього законодавства конкретної
держави.
На громадян України, які працюють за кордоном, розповсюджується
трудове законодавство іноземної держави та міжнародні договори, які
регулюють ці правовідносини. Відповідно до Конституції, Україна гарантує
піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами (ст. 25).
Відповідно до Консульського статуту України від 2 квітня 1994 р. № 127/94,
консульські установи України захищають за кордоном права та інтереси
України, юридичних осіб і громадян України. [3]
Для визначення права, яке регулюватиме подібні трудові відносини, у
ст. 8 КЗпП України закріплена норма про те, що трудові відносини громадян
України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних
громадян регулюються законодавством держави, у якій здійснюється
працевлаштування (наймання) працівника, і міжнародними договорами
України. Крім того, ст. 53 Закону України «Про міжнародне приватне право»
передбачає два випадки, коли праця громадян України за кордоном буде
регулюватись правом України: а) громадяни України працюють у
закордонних дипломатичних установах України; б) громадяни України
уклали з роботодавцями – фізичними або юридичними особами України
трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх
відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави,
на території якої виконується робота. Додатково питання трудової міграції
можуть бути врегульовані двохсторонніми угодами. [1]
В спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Н.Карпачової, стосовно стану дотримання та захисту прав громадян України
за кордоном, було здійснено розподіл трудових мігрантів на 4 категорії:
І категорія – особи, які мають дозвіл на постійне проживання на
території іноземної держави, що одночасно дає право і на безстрокове
працевлаштування;
ІІ категорія – особи, які мають тимчасовий дозвіл на перебування і на
працевлаштування
ІІІ категорія – особи, які на законних підставах тимчасово перебувають
на території іноземної держави (на лікуванні, навчанні, з туристичними або
приватними цілями) і нелегально працюють;
IV категорія – особи, які перебувають на території іноземної держави
нелегально і нелегально працюють. Зазначена класифікація, має практичне
значення, оскільки в залежності від віднесення до тієї чи іншої категорії,
трудовий мігрант, має різне коло повноваження. [2]
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Отже, слід зробити висновок, що захист прав та законних інтересів
громадян України, які працевлаштовані за кордоном, є основною метою
діяльності держави, як це було проголошено в Розділі VI Світ Програми
діяльності КМУ "Назустріч людям". Для українських громадян, які
працюють за кордоном з іноземним наймачем вітчизняне колізійне право
встановлює прив'язку до права країни працевлаштування. Це означає, що
трудові відносини українських громадян за кордоном залежать від політики
держави, в якій вони працюють в сфері працевлаштування іноземців (допуск
іноземців на ринки праці, заснування квот, встановлення відповідальності
тощо) і регулюються згідно міжнародних договорів про працевлаштування,
трудового законодавства конкретної країни, статуту відповідного
підприємства, трудових договорів та інших локальних нормативних актів.
Від законодавства безпосередньо залежать права та обов'язки в сфері праці
українських громадян, їх правовий статус у трудових відносинах як іноземців
у певній країні, адже, на жаль, українське матеріальне право в даних
питаннях не є компетентним.
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ПРОКУРОР В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПОНЯТТЯ
І КОМПЕТЕНЦІЯ
Процесуальний статус прокурора закріплений ст. 121 Конституції
України, що передбачає основні напрями діяльності й функції прокуратури
України. Серед них, зокрема, підтримання державного обвинувачення в суді;
нагляд за додержанням законів органами дізнання, досудового слідства та
оперативно-розшукових органів; нагляд за додержанням законів під час
виконання судових рішень у кримінальних справах, а також застосування
інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої
свободи громадян.
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Прокурор - це суб’єкт кримінального процесу, що бере участь у всіх
його стадіях, здійснюючи при цьому нагляд за дотриманням законів і
підтримуючи державне обвинувачення у суді. Згідно ст. 121 Конституції
України прокурор виконує у кримінальному процесі дві функції: функцію
підтримання державного обвинуваченого і функцію нагляду за дотриманням
законів органами розслідування.
Як прокурори у кримінальному процесі можуть виступати особи,
перераховані у п. 15 ст. 3 КПК, а саме: Генеральний прокурор України,
перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші
помічники, помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах,
міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники
прокурорів, начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур,
їх перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур
усіх рівнів, які діють у межах повноважень, визначених КПК. Прокурор,
здійснюючи свої повноваження є самостійним у своїй процесуальній
діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень,
забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи зобов’язані
виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. [1]
І. В. Єна, досліджуючи кримінально-процесуальну компетенцію
прокурора на досудовому провадженні характеризує її, як правову категорію,
визначену Конституцією та законами України, що має внутрішню єдність та
узгодженість і представляє певний обсяг державної діяльності, покладений
на прокурора, здійснюваний ним у процесі провадження досудового слідства,
що містить кримінальні процесуальні функції, предмети відання та владні
повноваження. [2]
Залежно від характеру діяльності прокурора у досудовому
кримінальному провадженні його процесуальні повноваження поділяються
на наступні групи: перевірні (витребування та вивчення матеріалів
кримінального провадження); повноваження стосовно реагування (внесення
вказівок, доручень, ініціювання відсторонення слідчого, його заміни);
погоджувальні
повноваження
(погодження
клопотань
слідчого);
організаційні (організація прокурором досудового розслідування). Залежно
від суб’єкта, який здійснює повноваження у досудовому кримінальному
провадженні, повноваження поділяють на: універсальні (здійснюються
прокурорами загальної ланки); спеціальні (здійснюються прокурорами
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури). [3]
Прокурор є основним суб’єктом здійснення кримінального
переслідування та реалізує свою компетенцію як у досудових стадіях, так і
під час судового провадження. До суду прокурор наглядає за законністю
діяльності органів розслідування, а в суді підтримує обвинувачення,
сформульоване під його наглядом слідчим. Компетенція прокурора є немов
би ланцюгом, що забезпечує зв’язок досудового і судового провадження, а
точніше – слідчого обвинувачення і державного обвинувачення. [2]
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Слушно також зауважує А.В. Лапкін, прокурор у досудовому
кримінальному провадженні виконує завдання на трьох рівнях:
1) із реалізації основоположних завдань діяльності прокуратури України;
2) із виконання загальних завдань кримінального судочинства;
3) із здійснення специфічних завдань досудового кримінального
провадження. [3]
У висновку слід зазначити, що
прокурор, за Кримінальнопроцесуальним законодавством України, наділений досить широким колом
повноважень, саме тому наявність правильно сформованого внутрішнього
переконання прокурора є необхідною умовою його процесуальної діяльності
в кримінальному провадженні. Структурними елементами кримінальнопроцесуальної компетенції прокурора – процесуального керівника досудовим
розслідуванням є кримінально-процесуальна функція ,предмет відання та
повноваження прокурора.
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СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Трансформація свідомості людини та її призначення все частіше постає
в умовах суспільства що розвивається. Перші спроби пояснити, для чого вона
виникає, були зроблені в межах антропології. Філософія вивчає свідомість в
світлі свого основного питання про співвідношення природи і духу, матерії і
свідомості, об'єктивного і суб'єктивного. Проблема свідомості в філософії
включає в себе комплекс питань, що виникли в різні історичні періоди і
зберігають актуальність в наші дні [1].
За свою багатовікову історію Україна, як держава, накопичила
грандіозний досвід у національно-творчому процесі та постійній боротьбі за
право вважатися самостійною. На сьогоднішній день все більше й більше
актуалізується проблема правильності формування свідомості людини з
орієнтиром на любов до Вітчизни. Свідомість та самосвідомість грають одну
з ключових ролей у формуванні не тільки психіки людини, а зокрема її
патріотизму. Усвідомлення людини, як громадянина держави є ключовим
при патріотичному вихованні [4. с. 136].
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Важливу роль у творенні держави та її зміцненні грає суспільна
свідомість. Суспільна свідомість являє собою багатогранний динамічний
процес, підтримуваний активністю індивідуальних свідомостей. У суспільній
свідомості містяться стійкі уявлення, пов'язані з деякою системою норм і
принципів, теорії, які намагаються узагальнити особливості різних сторін
суспільного життя. Класифікуючи типи суспільної свідомості, користуються
й такими параметрами, як централізм—децентралізм [3. с. 58].
Наведемо централістичну типологію суспільної свідомості:
- комуно-соціалістична — характеризується концентрацією власності;
- монархічна — характеризується концентрацією влади, владним
авторитаризмом;
- націоналістична — характеризується родовим, вузькогруповим
світосприйманням.
Децентралістична типологія суспільної свідомості:
- ліберальна — розподіл власності;
- анархістська — розподіл влади, владна децентралізація;
інтернаціональна
—
позародове,
загальногромадянське
світосприйняття.
Одним з головних джерел свідомості та знань є наочний досвід. Він
виражається власне у діяльності людини та тих процесах, які допомагають
правильно спрямувати її дії у правильне русло. Освоєння світу та його
усвідомлення частіше всього несе в собі імпульсивний характер і є простою
обізнаністю особи про події та об’єкти навколо неї. У такому разі
здобуваючи досвід людина не виділяє свої думки з потоку свідомості,
відповідно розсіюючи свою увагу на поточні дії [2].
У публіцистичних творах та науково-дослідній літературі описується
безліч різних варіантів які з історичних аспектів мають найбільший вплив на
формування свідомості людини різних епох, але одна риса поєднує усі ці
види – усвідомлення важливості Батьківщини, що проявляється в
патріотизмі. Історія України має в собі безліч періодів, коли саме ця риса
свідомості була рушійною силою для самостійного державотворення. Наша
країна пройшла складний шлях до здобуття своєї Незалежності, але це не
відбулося без участі безлічі видатних постатей, відвага і відданість, яких дали
нам вільне та незалежне існування, зокрема, це: І. Мазепа, П. Орлик, М.
Грушевський, В. Винниченко, С. Бандера, О. Ольжич, О. Теліга, В. Стус, В.
Симоненко, А. Горська і багато інших.
Між державотворенням та суспільною свідомістю існує сильний
взаємозв’язок та взаємовплив. З одного боку, державі під силу формувати
суспільну свідомість, з іншого боку, саме суспільна свідомість як всебічна
сила суспільного розвитку може дати поштовх до її розвитку. У цьому
зв’язку важливим є формувати суспільну свідомість, адекватну сучасним
реаліям.
Таким чином, суспільна свідомість є однією з найзначніших аспектів у
формуванні справжньої держави. Вона характеризує громадянську зрілість
людини, виявляє активну діяльність на благо країни. Суспільна свідомість є
фактором розвитку суспільства, бере участь у формуванні різних соціальних
груп населення та найчастіше проявляється у державотворчих аспектах.
69

Список використаних джерел:
1. Абульханова К. А. Социальное мышление личности. Москва : Изд-во
институт психологии РАН, 2002. С. 88-103.
2. Козлов А.А. О патриотизме. Основные
понятия
и
краткий
исторический аспект. Реферируемый научный журнал Банка России. Деньги
и кредит, Сер. Економика. 2013. Вип. 148. С. 26-36, 2003. URL:
www.nravstvennost.info/library/news_detail. php.
3. Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблемы
искусственного разума. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
4. Вступ до філософії: онтологія людини : навч. посіб. / Нестеренко В.Г.
Київ : Абрис, 1995. 336 с.
Ольга Герус, 2 курс, група 12
Науковий керівник: Андрій Захарчук,
д.ю.н., професор
Київський національний торговельно-економічний університет
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (БЕБ)
В умовах економічної кризи важливого значення набуває діяльність
держави, направлена на боротьбу з правопорушеннями в сфері економіки.
Складовою такої діяльності є аналітична діяльність направлена на
попередження правопорушень. Тому виникла необхідність такого органу, на
який була покладена відповідальність щодо запобігання правопорушень та
проведення антикорупційних заходів.
24 березня 2021 року було прийнято Закон «Про Бюро економічної
безпеки». Саме ж Бюро економічної безпеки почне свою роботу через 6
місяців (з дня прийняття закону).
Бюро економічної безпеки має перебрати на себе функції податкової
міліції та лишити певні органи (наприклад, СБУ) без відповідних
повноважень, які дозволяли їм впливати на бізнес. В основу роботи БЕБ
покладено наступні функції: аналітика, контрольта захист від економічних
правопорушень. Тобто, основною задачею даного органу буде: контроль та
можливі підрахунки скоєння економічних правопорушень, а в разі їх
скоєння– розслідування; збір та аналіз інформації про правопорушення, що
впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів
запобігання виникненню в майбутньому.
Завдяки створенню такого правоохоронного органу, що розслідуватиме
кримінальні порушення в економіці, ліквідується вплив всіх інших органів (
податкової міліції, економічних підрозділів СБУ, економічних підрозділів
Нацполіції) на бізнес. Наразі, при скоєні певногоправопорушення, не буде
декількох досудових розслідувань, якими будуть займатись різні органи – на
це уповноваженим буде БЕБ.
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Це нововведення, з одного боку, позитивно впливає на бізнес, оскільки,
власники будуть впевнені кого вони впускають до своєїорганізації та будуть
впевнені в тому, що більше жодний орган не буде контролювати їх
господарську діяльність. Це сприятиме більшій довірі бізнесу до
центральних виконавчих органів.Разом з тим, потенційна загроза зростання
корупції ( з якою має боротись БЕБ) зростає. Адже, не буде безліч органів з
котрими потрібно «домовлятись», буде лише одне Бюро економічної
безпеки.
Та задля того, щоб цьому запобігти та створити більшу довіру між
громадянами та виконавчими органами, до кандидатів на посади в БЕБ
ставляться високі вимоги, а саме – очолюватиме директор, якого оберуть на
відкритому конкурсі, відбір працівників буде відбуватись на конкурсній
основі, штаб буде складатись близько з 3 тис. працівників, які пройдуть певні
перевірки. Це буде спонукати працівників виконувати свою роботу якісно і
компетентно.
Бюро економічної безпеки – це центральний орган виконавчої влади, на
який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають
на функціонування економіки держави [1].
В основу даного законопроекту покладено аналітичний підхід, а не
силові повноваження. Це обумовлено тим, що податкова міліція, проводячи
досудове розслідування, спричиняла тиск на бізнес. Оскільки всі обшуки,
розслідування могли припинити роботу організації на певний проміжок часу.
Саме через це, система потребувала нового підходу до розслідування
економічних злочинів, котрі не мають складу правопорушення за яким могло
б бути відкрито кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального Кодексу
України.
На протязі п’яти років Рада бізнес-омбудсмена подавала законопроекти
щодо створення такого органу. Але законопроекти були недостатньо
опрацьованими. І лише законопроект «Про Бюро економічної безпеки» був
прийнятий.
Одним з важливих нововведень, що на нашу думку, є цілком
правильним – запровадження дієвих механізмів громадського контролю.
Це означає, що на посаду будуть обиратися особи лише на конкурсній
основі. Забороняється приймати особу на посаду в БЕБ без проведення
конкурсу. А також особу можуть перевіряти на доброчесність та моніторинг
способу життя. Але останнє носить більш диспозитивний характер.
Отже, запровадження такого органу як Бюро економічної безпеки є
позитивним. Оскільки:
- зменшується тиск на бізнес;
- правоохоронні органи (наприклад СБУ та ін.) зможуть сконцентрувати
увагу на свої пріоритетні завдання, тобто будуть більше приділяти увагу
своїм основним обов’язкам;
- буде аналітичним і виявлятиме системні злочини, працюючи з базами
даних, а не оперативно – розшуковими заходами (тобто, працівники не
будуть ходить зі зброєю на підприємства, а будуть вивчати злочинні «схеми»
та запобігати їм);
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- зменшення корупції та скоєння економічних злочинів.
Саме завдяки створенню БЕБ країна змогла втілити у життя аналітичний
підхід та створити орган, котрий буде відповідати за економічні
правопорушення і забезпечувати всі умови задля попередження корупційних
діянь.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Аналізуючи визначення господарських відносин, що міститься в статті 1
Господарського кодексу України та враховуючи здобутки вітчизняної
правової доктрини в сфері господарювання, можна визначити господарське
право як галузь права, що регулює господарські відносини, які виникають в
процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами
господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками
відносин у сфері господарювання [2]. Чому саме ця галузь є важливою та
перспективною для ефективної трансформації української економіки?
Господарське право є відносно новою галуззю права, що посіла належне
місце в національній правовій системі після отримання Україною статусу
незалежної держави. Згідно з класифікацією галузей права, запропонованої
Алєксєєвим С.С., точку зору якого ми поділяємо, господарське право
відноситься до комплексної, тобто такої, що об’єднує у собі риси та норми
різних галузей [1].
Одним із сучасних аспектів розвитку господарського законодавства є
вирішення питання щодо дуалізму Господарського кодексу та потреба в
уникненні невиправданого дублювання положень Цивільного кодексу
України. Звичайно, предмет та методи регулювання цивільного та
господарського права мають суттєві відмінності, що, власне, і підтверджує
самостійність кожної з галузей. В певній мірі господарське законодавство
керується цивільним, як інструментом для спеціалізації інтерпретації саме
господарських із широкого спектру майнових відносин. Однак на даний час
все ще існує ряд суперечностей у практичному застосуванні кодексів, які в
перспективі можливо вирішити шляхом узгодження термінології, наданої у
положеннях, та більш чіткого розмежування сфер впливу.
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За умови збереження господарською галуззю права самостійності її
предмета регулювання та наукової обґрунтованості, ознака комплексності не
є негативною, враховуючи те, що на практиці неможливе існування
ізольованих галузей права.
Особливого загострення питання скасування Господарського кодексу
набуло внаслідок укладення асоціативних Угод України з ЄС та поступовою
модернізацією даного нормативного документу у відповідність до
європейських стандартів [4]. З метою систематизації господарського
законодавства Європейським союзом було видано «Господарський кодекс
ЄС», що систематизував у собі важливі нормативно-правові акти. Ми
підтримуємо точку зору А. Замриги, яка вважає, що збереження та
удосконалення норм господарського законодавства в Україні, а також
імплементація його до умов міжнародного господарства у всіх сферах
можливе за умов змістового наближення українських стандартів
господарських відносин до стандартів ЄС [3].
В умовах міжнародної інтеграції України до стандартів Європейського
союзу основою ціллю нашої держави постає врегулювання господарського
законодавства, що доцільно здійснювати на прикладі досвіду провідних
європейських країн. Основним аспектом відновлення господарськоправового регулювання є конкретизація окремих законів та уникнення
розширення вже достатньо великої кількості норм, що мають ознаки
невідповідності наявним практичним умовам застосування.
Варто зазначити історичний аспект запровадження господарської
правової системи в нашій державі, адже торгове правове регулювання
тривалий час було більш притаманне країнам Європи. З цього виникло
розуміння потреби в існуванні кодифікованого акту господарського
законодавства, що викликано світовими глобалізаційними процесами та
перехідним періодом розвитку економіки, яка трансформується в ринкову
економіку, з різними формами власності, заснованої на принципі свободи
підприємницької діяльності, здійснюваної в умовах конкурентного
середовища. На сьогоднішній день в більшості країн Європи діють
господарські кодекси, які, щоправда, відрізняються між собою предметом
регулювання і назвою – Підприємницький, Торговий, Комерційний кодекси
[5]. Комерційні (торгові) кодекси діють в багатьох державах системи
континентального права, в числі яких Німеччина, Бельгія, Франція, Іспанія,
Чехія, Польща.
Варто також звернути увагу на те, що комерційні кодекси є діючими в
ряді країн, у яких водночас відсутні цивільні кодекси. Прикладами таких
країн на території Європи є Португалія, Латвія, Словаччина, Естонія.
Розглядаючи географію держав із аналогічною законодавчою ситуацією
ширше, цей ряд можна доповнити такими високо розвинутими країнами як
США, Японія та Південна Корея.
Отже, господарське право відіграє значну роль у шляху становлення
України як демократичної, правової держави. Так як країнам з більш
розвинутою економікою притаманне досконале правове регулювання
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підприємницької діяльності, в тому числі зовнішньоекономічних відносин, а
дотримання принципу недоторканості суб’єктів господарювання державою
ставиться у пріоритет, можна стверджувати, що задля закріплення
українським бізнесом стійких позицій інсайдерів світового ринку, українське
господарське законодавство потребує розгляду наявних положень та їх
імплементації відповідно до законодавчої бази країн «першого світу». Новий
розгляд існуючих положень Господарського кодексу, чітке формулювання
ознак даної галузі права та усунення неузгодженості з цивільним
законодавством в перспективі зможе модернізувати господарське право.
Скасування Господарського кодексу, особливо без прийняття або зміни
законів стосовно питань, що він регулює, може збільшити кількість
суперечностей в нормах законодавства та, як наслідок, призвести до проблем
на практиці. Для успішної інтеграції України в міжнародне економічне
середовище, зокрема в європейську економічну спільноту, у нагоді стануть
ефективні положення Господарського кодексу, проте для цього нормативний
документ потребує удосконалення.
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OСOБЛИВOСТI БЮДЖЕТНOГO ПРOЦЕСУ НА МIСЦЕВOМУ
РIВНI
У бюджетнiй системi України пoстiйнo виникають відносини мiж
бюджетами рiзних рівнів i видiв. На сьoгoднi питання децентралiзацiї
бюджетнoї системи України є дуже актуальним, oскiльки фінансова
децентралiзацiя є oднiєю з фундаментальних умoв незалежнoстi та
життєздатності органів мiсцевoї влади: децентралiзацiя прoцесiв ухвалення
рішень збiльшує можливості участi мiсцевoї влади у рoзвитку пiдкoнтрoльнoї
їй теритoрiї; фiскальна децентралiзацiя сприяє ефективнoму забезпеченню
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суспільними пoслугами шляхом ретельнішого узгодження ви датків oрганiв
влади з найнеoбхiднiшими місцевими пoтребами. Але реалізація законодавчо
закрiплена, правo кожної адмiнiстративнo-теритoрiальнoї oдиницi на
економічну самoстiйнiсть немoжливе без наявнoстi у кожного oргана влади
власнoгo бюджету i права йoгo складання, затвердження i викoнання без
втручання ззoвнi. А це oзначає, що кожен oрган влади пoвинен вoлoдiти
своїми фiнансoвими джерелами, дoстатнiми для організації управлiння
екoнoмiкoю i соціальною сферoю на свoїй теритoрiї. Oднoчаснo з цим він
пoвинен вoлoдiти відносною самoстiйнiстю в управлiннi пoдатками та
іншими oбoв'язкoвими платежами, що надхoдять до вiдпoвiднoгo бюджету.
Тoму саме мiсцевим бюджетам як oснoвнiй фiнансoвiй базi органів місцевого
самoврядування належить особливе мiсце в бюджетнiй системi нашoї
держави.
Важлива роль вiдвoдиться мiсцевим бюджетам i у сoцiальнoекoнoмiчнoму рoзвитку теритoрiї, адже саме з місцевих бюджетів
здійснюється фінансування закладів oсвiти, культури, oхoрoни здoрoв'я
населення, засобів масової iнфoрмацiї; також фiнансуються різноманітні
мoлoдiжнi прoграми, видатки пo упoрядкуванню населених пунктів тoщo.
Кoнцептуальнi пiдхoди дo фoрмуванняресурсiв мiсцевих бюджетiв та
ефективного механiзму йoгo функціонування дoслiджували такi вітчизняні
учені як В. Андрущенкo, В. Базилевич, Н. Бак, O. Баранoвський, С.
Букoвинський, А. Буряченкo, Д. Ванькoвич, O. Василик, O. Ватаманюк, I.
Вoлoхoва, А. Даниленкo,I. Лунiна, I. Лютий, O. Музика-Стефанчук, Ц. Oгoнь,
В. Oпарiн, К. Павлюк, Ю. Пасiчник, O. Пiдхoмний, O. Рoманенкo, С. Слухай,
В. Федoсoв, I. Чугунoв, O. Шевчук, С. Юрiй, А. Якoвлєв та iн.
Метoю даного дoслiдження є загальна характеристика oсoбливoстей
бюджетного прoцесу на мiсцевoмурiвнi.
Бюджетний прoцес - це регламентована нoрмами права дiяльнiсть,
пoв’язана iз складанням, рoзглядoм, затвердженням бюджетiв, їх викoнанням
i кoнтрoлем за їх викoнанням, розглядом звітів про викoнання бюджетiв, щo
складають бюджетну систему України. Учасниками бюджетного прoцесу є
oргани, устанoви та пoсадoвi oсoби, надiленi бюджетними пoвнoваженнями
(правами та oбoв’язками з управлiння бюджетними кoштами) [2, с. 87].
Бюджетний прoцес на місцевому рiвнi, а саме забезпечення
функціонування йoгo oснoвних стадiй, складання, рoзгляду, затвердження,
викoнання місцевих бюджетiв, звітність прo їх викoнання, регламентoване
статтями 75-80 Бюджетнoгo кoдексу України [4].
Нoрмативнo-правoве забезпечення місцевих бюджетiв в Українi
регулюється закoнoдавчими актами та нoрмативнo-правoвими дoкументами,
загальний перелiк яких визначений статтею 4 Бюджетнoгo кoдексу України
[1]. Дo них вiднoсяться: Кoнституцiя України; Бюджетний кoдекс України;
Пoдаткoвий кoдекс України, щoрiчнi закони прo Державний бюджет
України; інші закoни, щo регулюють бюджетнi правoвiднoсини, якi
виникають у прoцесi складання, рoзгляду, затвердження, викoнання
бюджетiв та розгляду звітів прo їх викoнання, а такoж кoнтрoлю за
викoнанням бюджетiв; рішення органів Автoнoмнoї Республiки Крим,
мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органів місцевого самoврядування.
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Вiдпoвiднo до Бюджетнoгo кoдексу України, до стадiй бюджетного
прoцесу на місцевому рiвнi належать складання прoекту мiсцевoгo бюджету,
йoгo рoзгляд та прийняття рішення про мiсцевий бюджет, викoнання
мiсцевoгo бюджету, включаючи внесення змiн до рішення про мiсцевий
бюджет, підготовка i розгляд звiту про викoнання мiсцевoгo бюджету та
прийняття рішення щoдo ньoгo. На них здiйснюються кoнтрoль за
дoтриманням закoнoдавства, аудит i оцінка ефективності управлiння
бюджетними кoштами, щo ґрунтуються на правoвих засадах та мають
гарантувати дoтриманя бюджетної дисциплiни.
Стадiї бюджетного прoцесу на місцевому рiвнi мають визначену
пoслiдoвнiсть. На стадiї складання прoекту мiсцевoгo бюджету здійснюється
підготовка економічного oбґрунтування йoгo дoхoдiв i видаткiв; на стадiї
затвердження – прийняття рішення прo бюджет на наступний бюджетний
перioд; на стадiї викoнання мiсцевoгo бюджету – oтримання йoгo дoхoдiв та
рoзпoдiл ви датків відповідно до затвердженого рішення прo бюджет; на
стадiї кoнтрoлю за викoнанням мiсцевoгo бюджету й звітності про йoгo
викoнання – пoтoчний кoнтрoль за викoристанням бюджетних кoштiв та
пiдведення підсумків пo закiнченнi бюджетного перioду [3].
Бюджетний прoцес на місцевому рiвнi базується на загальних принципах
пoбудoви бюджетнoї системи. Зoкрема, принцип відповідальності учасникiв
бюджетного прoцесу пoлягає в тoму, щo суб'єкти бюджетних вiднoсин несуть
вiдпoвiдальнiсть за свої дії абo бездiяльнiсть на кoжнiй стадiї бюджетного
прoцесу; принцип публiчнoстi та прoзoрoстi – мiсцевi бюджети
затверджуються, а рішення щoдo звiту прo їх викoнання приймаються
вiдпoвiдними радами; принцип ефективнoстi – учасники бюджетного
прoцесу мають прагнути дoсягнути запланованих цiлей при залученні
мінімального oбсягу бюджетних коштів i забезпечення максимальнoгo
результату.
Дoтичними реалізації до бюджетного прoцесу на місцевому рiвнi
виступають принцип єднoстi, щo забезпечується єдиною правовою базoю,
грошовою системoю, регулюванням бюджетних вiднoсин, бюджетною
класифiкацiєю; принцип самoстiйнoстi, при якoму держава коштами
державнoгo бюджету не несе вiдпoвiдальнoстi за бюджетнi зoбoв'язання
органів
місцевого
самoврядування;
принцип
справедливoстi
та
неупередженoстi, oскiльки бюджетна система України будується на засадах
справедливого i неупередженoгo рoзпoдiлу багатства мiж грoмадянами й
територіальними грoмадами.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЯК СУБ’ЄКТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Акціонерні товариства - найпоширеніший тип організації підприємства в
країнах із ринковою економікою, зокрема України. Порядок їх створення й
функціонування були визначені законами України «Про господарські
товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП , «Про акціонерні товариства»
від 17 вересня 2008 р. № 514-VI, «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23
лютого 2006 р. № 3480-IV, «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня
2000 р. № 2121-ІІІ , «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР,
«Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 р. № 5080-VI, «Про
депозитарну систему України» від 6 липня 2012 р. № 5178-VI, регулюється
постановами Верховної Ради України, указами Президента України, цілою
низкою підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших
державних органів [6].
Правовий режим майна акціонерного товариства – це встановлена в
чинному законодавстві системна сукупність елементів, якими є структура
(склад) майна, порядок формування (набуття) майна, порядок використання
(експлуатації) майна, порядок вибуття (відчуження або повернення власнику)
майна акціонерного товариства, а також порядок звернення стягнення на
майнойого кредиторами.
Акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал,
якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної
вартості[1].
Акціонерне товариство має ряд визначальних рис, які обумовлюють
особливе місце даного господарського товариства. По-перше, акціонерне
товариство як корпоративна форма здійснення підприємницької діяльності
забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед
інвесторів. По-друге, вона забезпечує передачу корпоративних прав на
акціонерне товариство в зручний спосіб, оскільки акції можуть легко
продаватися іншим особам. По-третє, вона накладає на акціонера
відповідальність тільки у межах свого капіталу, який інвестується в обмін на
акції [4].
Акціонерами товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а
також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним
майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого
управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства[2].
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Правовий статус акціонера як власника акцій може бути набутий у
результаті:
1) створення акціонерного товариства і подальшої участі в ньому;
2) придбання акцій додаткової емісії у встановленому законом порядку;
3) укладання договорів (учинення правочинів) про перехід права власності на
акцію (купівлі-продажу, міни, дарування, спадкування) [7].
Корпоративні права – це сукупність майнових і немайнових прав
акціонера – власника акцій товариства, які випливають із права власності на
акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством,
отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його
ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності,
передбачені законом чи статутними документами
Акціонерні товариства можуть бути створені шляхом заснування або
злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких)
товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших
підприємств у акціонерне товариство.
При заснуванні акціонерних товариств, яке затверджене рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 грудня 2009 р. №
1639, засновники на зборах щодо заснування акціонерного товариства
повинні укласти засновницький договір, прийняти рішення про створення
товариства, закрите (приватне) розміщення акцій; визначити уповноважену
особу (осіб) засновника (засновників),обрати депозитарій, з яким буде
укладено договір про обслуговування емісії акцій, або реєстратора, з яким
буде укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних
паперів[5].
Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього
свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствамправонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в
результаті ліквідації[3].
Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за
рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України « Про
господарські товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним
кодексом України та іншими актами законодавства, а у випадках,
передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.
Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття,
приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Акції товариства, що
перетворюється підлягають конвертації [4].
Отже, акціонерні товариства на сучасному етапі розвитку нашої
держави є домінуючою формою підприємницької діяльностіі тому створена
чітка законодавча база,що створює можливість вдалого й ефективного
бізнесу в перспективі, сприятиме забезпеченню сприятливих умов для
економічного зростання нашої держави, залучення інвестицій та захисту
власності.
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ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА–ВАЖЛИВИЙ
ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
У козацькі часи нашому народові були притаманні такі риси як високий
рівень шляхетності, моральності, духовності, патріотизму і звитяги, знання і
бездоганне дотримання національних традицій і звичаїв. Ці якості потрібні
українському народові і сьогодні – в умовах складних не лише внутрішніх, а
й зовнішньополітичних викликів, які постали перед Україною. Це військова
агресія Росії на Донбасі, що вже забрала більш як 14 тис. людських життів,
незаконна анексія Російською Федерацією Криму, недостатня міжнародна
підтримка зовнішньополітичних зусиль нашої держави з метою збереження її
суверенітету і незалежності. Адекватна відповідь на ці виклики значною
мірою залежить від того, наскільки буде готовою їх сприйняти українська
молодь – майбутнє України. Важливу роль у реалізації цього завдання може
відіграти ідейно-моральний потенціал козацької виховної мудрості, який
базується на віковічних звичаях і традиціях українського козацтва.
Найважливішими з них є наступні:
1. Козацька педагогіка наголошує, що для патріотів матеріальні цінності
не є основними. Вони для них лише засіб для існування та досягнення мети.
Гетьман І. Мазепа, наголошував, що матеріальні цінності нічого не варті в
порівнянні з цінностями духовними.
2. У козацтва високо цінувалися такі чесноти, як доброчинність,
милосердя, благодійність та меценатство. Гетьмани Петро КонашевичСагайдачний, Б. Хмельницький, І. Мазепа та ін. не лише допомагали
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милостинею нужденним, але й будували за свій рахунок школи, церкви,
підтримували матеріально воїнів. Вони матеріальні цінності cприймали як
другорядну мету: основною ж для них було благо народу. Така позиція була
зразком духовного виховання підростаючого покоління.
3. Важливу роль у запобіганні аморальності, безкультурності в розвитку
підростаючого покоління і формуванні духовності, патріотизму відігравали
традиції козацьких свят (Святий вечір, Різдво, Трійця та ін.). Ці традиції є
наукою, яка вчить розуміти характер взаємин між людьми і групами людей,
віддаючи перевагу тим, що діють в інтересах суспільства (соціуму). При
цьому варто звернути увагу на позитивні персонажі козацьких свят. Серед
них – оборонці рідного краю від польської та татарської неволі – гетьмани Б.
Хмельницький, П. Дорошенко, І. Мазепа, І. Сірко. Вони характеризуються як
альтруїстичні, високо свідомі діячі, нещадні до ворогів але доброзичливі і
тактовні у взаєминах з друзями, підлеглими, готові боротися проти
соціальної несправедливості.
4. Важливу виховний потенціал містять створені у часи козаччини твори
героїчного епосу – козацькі думи та історичні пісні. Вони сповнені
неприхованої гордості за тогочасних воїнів – безстрашних і непримиренних
до ворога, але не позбавлених рис духовності та християнської моралі. Герої
дум (Козак Голота, Самійло Кішка, П. Дорошенко, І. Сірко, Б.
Хмельницький) показані людьми, які з шаною ставляться до звичаїв обрядів,
ритуалів та свят українського народу, обстоюють його національнокультурні права. При цьому під час здійснення обрядових свят також
розкриваються й вчинки та дії козацьких керівників та героїв, що спрямовані
на розуміння, дотримання соціальних законів, вміння оберігати їх в разі
потреби. Також наголошується на чеснотах українських гетьманів – таких, як
Б. Хмельницький, І. Мазепа, І. Сірко. Вони характеризуються як герої,
меценати, талановиті політики, дипломати, які своєю громадсько-політичною
діяльністю прагнули принести максимальну користь своїй державі,
незважаючи на те, що це нерідко шкодило їх особистим інтересам.
5. У козацькій виховній системі значна увага приділялася проявам
козацької доблесті під час здійснення козацької обрядовості, а саме під час
таких свят, як Введення, Покрова, Михайла, Катерини, Андрія, Миколи,
Стрітення, Петра і Павла, Різдво. В ній концентрується увага підростаючого
покоління на високодуховних рисах українського козацтва, його гетьманів –
П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Орлика,
І. Сірка Це – патріотизм, національна свідомість, героїзм, рішучість. Пісні та
думи кобзарів на цих святах підводили молодь до висновку, що воля, героїзм,
упевненість у своїх можливостях, дисциплінованість, любов до Вітчизни є
основою громадянськості [1]
Отже, українське козацтво – найпотужніша суспільно-політична,
морально-духовна,
військово-оборонна
сила
українства,
створило
високоефективні виховні цінності, традиції лицарського гарту підростаючих
поколінь [2, с. 58]. Опора на ці найвищі досягнення, героїко-патріотичні,
національно-державотворчі і морально-духовні традиції українського
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козацтва є важливою запорукою ефективного виховання української молоді в
дусі патріотизму, відданості своєму народу, готовності захищати волю і
свободу України, здатності на жертовність в ім’я побудови власної держави.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Податковий контроль є одним з найбільшважливих елементів державної
податкової системи. Від надходжень до бюджету, залежить розвиток
країни,так як основу бюджету країни займають саме податкові надходження.
Важливим заходом цих надходжень, а також сум прихованих від
оподаткування є податковий контроль.
Податковий контроль - це система заходів, вжитих контролюючими
органами з метою перевірки правильності,повноти і своєчасності оплати
податків та зборів,а також дотримання законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Законом України «Про основні засади державного контролю у сфері
господарської діяльності» визначені наступні принципи державного
контролю: загально правові,загально управлінські, спеціальні.
Суб’єктів податкового контролю можна розділити на: суб’єктів яких
контролюють і контролюючі суб’єкти,до яких відносяться органи ДПС,
митні органи, допоміжні суб’єкти.
Під час проведення перевірок органи ДПС мають діяти у межах
повноважень визначених Податковим Кодексом України. Існують 4 етапи
податкового контролю:
1.підгоготовчий
2.реалізація заходів податкового контролю
3.реєстрація результатів податкового контролю
4.обмін інформацією з іншими контролюючими органами.
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Вказані вище контрольні заходи активно застосовуються на практиці,
але ефективність їх використання ще не досягла оптимального рівня.Чим
складніше, заплутаніше, суперечливіше буде податкове законодавство, тим
важче здійснювати податковий контроль. У цьому плані прийняття законів
прямої дії повинне сприяти підвищенню ефективності податкового
контролю.
Облік платників податків є однією з основних функцій органів ДФСУ і
здійснюється з метою створення умов та здійснення контролю за своєчасною
сплатою в повному обсязі, нараховані фінансові санкції, дотримання податків
та іншого законодавства, контроль якого покладено на органи ДФСУ.
В даний час облік платників податків регулюються Податковим
кодексом України від 02.12.10 № 2755-УІ із змінами та доповненнями;
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань" від 15.05.03 р. N 755-ІУ. Реєстрація
або взяття на облік платників розділяють на: основне та неосновне місце
обліку.
Першою умовою обліку платників податків - юридичних осіб є їхня
державна реєстрація, яка проводиться відповідно до ЗУ " Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань " від 15.05.2003 р. № 755. Фізичні особи - ст. 65 ПКУ.
Облік платників податків в органах ДФСУ ведеться за податковими
номерами.
Органи ДФСУ зобов'язані вести реєстри щодо різних категорій
платників податків (Єдиний банк даних про платників податків - юридичних
осіб, державний реєстр фізичних осіб - платників податків, реєстр платників
податку на додану вартість , реєстр неприбуткових організацій та інші
реєстри.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих
органів – це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання
інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи
функцій. Для цього використовують інформацію,яка надходить від платників
податків
та
агентів,органів
виконавчої
влади,органів
місцевого
самоврядування, Національного банку України,органів інших держав та
інших фінансових установ. Податкова інформація безкоштовно може
надаватися органам податкової служби періодично або на окрему вимогу у
строки, передбачені ст. 73 Податкового кодексу України. А також повинна
бути підстава для вимоги надання податкової інформації.
Законодавство з фінансово-правового регулювання
трансферного
ціноутворення діє в Україні відносно недавно-з вересня 2013 р. Фіскальні
органи лише нещодавно почали активно здійснювати податковий контроль
за трансферним ціноутворенням,важливим складником якого моніторинг
контрольованих операцій. Порядок проведення моніторингу визначається
пп.39.5.1. п. 39.5. ст.39 Податкового кодексу України. Моніторинг
контрольованих операцій проводиться шляхом: спостереження за цінами і
умовами,аналізу інформації про здійснені контрольовані операції, аналізу
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джерел інформації, що містить інформацію та відомості про платників
податків та їхню діяльність. На етапі аналізу звітів, контролюючий орган має
право проводити опитування уповноважених осіб і працівників платника
податків і визначає цю необхідність на власний розсуд, її обсяг і питання, що
ставляться.
За Податковим Кодексом України ст.75, податкові перевірки можна
поділити на: камеральні, фактичні, документальні.
Одним з основних факторів, що негативно позначається на наповненні
бюджету фінансовими ресурсами протягом тривалого періоду, залишається
таке явище, як ухилення від сплати податкових платежів. Покращення
ефективності здійснення податкових перевірок,зменшення помилок при їх
проведенні, та прийняття відповідних об'єктивних рішень в даний час є
найбільш важливими факторами підвищення ефективності податкової
контрольної організації. В сучасних економічних умовах підвищення
податкового контролю вимагає вдосконалення основних елементів його
системи.
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МЕТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
Одним з найважливіших завдань сучасної української держави та
суспільства в цілому є забезпечення суворого дотримання законності,
усунення будь-яких порушень правопорядку, боротьба зі злочинністю та
усунення причин та умов, що спричиняють певну ситуацію, та сприяють її
розвитку. Український уряд окреслив і вживає низку заходів для виконання
цих завдань. В даний час особлива увага приділяється вдосконаленню
діяльності прокуратури, національної поліції, юстиції та судів, а також
закликає їх стояти на позиціях верховенства права, захисту громадянських
прав та соціальних інтересів.
Розслідування злочинів, розгляд і вирішення кримінальних проваджень
(справ) у суді – це сфера кримінальної процесуальної діяльності зазначених
органів. Процес доказування – це збирання, перевірка, оцінювання доказів,
обґрунтування висновків з метою встановлення об’єктивної істини та
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прийняття на її основі правильного, законного та справедливого рішення.
Теорія доказів - це частина кримінального процесу, присвячена вивченню
досудового розслідування кримінальних справ та процедур доказування під
час судового розгляду кримінальної справи (провадження).
Протягом кримінального процесу доказування завжди було ядром
помилок у розслідуванні, необгрунтованих та несправедливих кримінальних
процедур і є одним з основних процесуальних інструментів національного
репресивного відомства, що спричиняє трагічні наслідки для мільйонів
невинних жертв. Водночас докази кримінального судочинства можуть бути
використані як основна гарантія кримінального судочинства, а також є
ефективним процесуальним засобом прийняття обґрунтованих, позитивних
та справедливих рішень щодо кримінального судочинства для досягнення
цілей та вирішення проблем кримінального судочинства з правоохоронної
практики, судових органів та правозахисних інституцій цивілізованих,
правових, демократичних країн світу.
Сучасне розуміння сутності кримінального процесуального доказування
та процесу формування наукових поглядів щодо нього, потребує
ретроспективного
аналізу.
Розкриваючи
сутність
кримінального
процесуального доказування в історичній ретроспективі, варто зазначити, що
відомий правник ХІХ ст. І. Я. Фойницький вважав, що кримінальне
процесуальне доказування має той же самий зміст, що й у логіці термін
доказ [1]. Іншими словами, автор лише зводить доказ до логічної розумової
діяльності. Ця точка зору вчених не знайшла підтримки експертів у теорії
доказів, оскільки вона суперечить природі доказів у кримінальному процесі.
Друга частина правників безпідставно зводили докази лише до
практичної діяльності та вказували, що докази є формою практичної
пізнавальної діяльності. В. Г. Гончаренко підтримує цю позицію і вважає, що
докази можна визначити як одну з форм практичної діяльності в процесі
регулювання суспільних відносин, включаючи збір, дослідження, оцінку та
використання інформації, яка може отримати юридичні докази особистості за
конкретних умов, передбачених процесуального закону [1].
Поняття об'єктивної істини є неприйнятним, оскільки воно діє
абстрактно і повинно керуватися прагматичними міркуваннями у
кримінальному провадженні. Навіть філософи, які розглядають істину як
одне з основних понять, не чітко і однозначно вирішили, що таке істина.
Процес наближення до неї є безкінечним, що є неприйнятним для
провадження у кримінальній справі, де існують жорсткі часові межі процесуальні строки. Та й вважати об'єктивною істиною ті обставини, що
встановлені шляхом голосування суддів під час постановлення вироку
(ч. 3 ст. 325 КПК), навряд чи можна [2].
Істина визначається як відповідність знань дійсності. Але досліджувана
дійсність вже в минулому. Тому матеріальні та ідеальні сліди є лише
фрагментами дійсності, які скласти разом вдається далеко не завжди. Крім
того, необхідно, щоб знання про дійсність були об'єктивними. Така вимога
може породити безкінечний ланцюг отримання знань, що часто є
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неможливим в межах процесуальних строків [3]. Більше того, людям важко
розраховувати на точну відповідність знань, які можуть бути неміцними з
точки зору достовірності, минулих злочинів та ситуацій, які особа (слідчий,
прокурор чи суддя) не може безпосередньо сприйняти, котра повинна
зробити висновок про таку відповідність.
Про об'єктивну істину в кримінальному процесі можна вести мову як
про пізнавальний ідеал, якого треба прагнути, але який не завжди досягається
(таке розуміння мети доказування збігається із загальним визначенням мети
як бажаного кінцевого результату людської діяльності) [4]. Нормативно
визначити істину як мету доказування можливо, але навряд чи можна
виконати приписи закону щодо її досягнення.
Таким чином, основною кінцевою метою процесу доказування у
кримінальному провадженні є отримання знань, максимально наближених до
об’єктивної реальності. Тільки тоді, коли всі обставини, пов’язані з
розкриттям кримінального провадження, будуть повністю і надійно
визначені, злочинець може усвідомити ці знання та інші питання до
належного врегулювання кримінального провадження.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвиток соціальної сфери в Україні потребує
реформування. Саме соціальне страхування є провідним інструментом
соціальної політики держави, так як передбачає підтримку найбільш
активної, працездатної частини суспільства, тобто тих, хто створює
матеріальні і нематеріальні блага, призначені для споживання суспільством в
цілому.
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Реформування системи соціального страхування передбачає розширення
вибору застрахованою особою форм реалізації її прав, залучення до реалізації
соціальних гарантій в сфері соціального страхування недержавних
організацій, використання різноманітних механізмів фінансування послуг,
забезпечення щільної прив’язки соціальних зобов’язань до наявності коштів
на їх фінансування.
Конституцією України гарантовано право громадян на соціальний
захист, що включає право на забезпечення їх у разі: повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності; втрати годувальника; безробіття з
незалежних від них обставин; у старості; в інших випадках, передбачених
законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,
підприємств, установ та організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення; створення мережі державних, комунальних,
приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Законодавча база функціонування системи соціального захисту в
сучасній Україні включає базові та спеціальні законодавчі акти. До базових
відноситься Конституція України, Закон України «Основи законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закон
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»,
Закон України «Про соціальні послуги», Указ Президента України «Основні
напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню». До
спеціальних законодавчих актів відноситься Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили
втрату
працездатності»,
Закон
України
«Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням».
Вивчаючи правові основи соціального страхування в Україні, можна
сказати, що соціальне страхування в умовах ринкової економіки – провідна
організаційно-правова форма соціального забезпечення, яка гарантує особам
право на соціальне забезпечення і профілактику соціального (страхового)
ризику за рахунок страхових коштів [1, с. 18].
Поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
визначається як форма соціального забезпечення населення, що становить
собою сукупність створюваних та гарантованих державою економічних,
організаційних і правових заходів, спрямованих на компенсацію або
мінімізацію наслідків погіршення матеріального і соціального становища
працівників, а в передбачених законом випадках – інших категорій громадян
у разі хвороби, втрати працездатності, годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, старості, а також у випадку настання інших установлених
законодавством страхових ризиків, за рахунок коштів страхових фондів, що
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формуються шляхом сплати обов’язкових страхових внесків роботодавцями,
громадянами, а також інших джерел передбачених законом надходжень, що
використовуються виключно за їх цільовим призначенням [2, с. 253].
Проблема вдосконалення правового понятійного апарату нормативної
бази права соціального забезпечення є досить актуальною і потребує
подальших наукових пошуків. Відповідно, доцільним буде викласти власне
бачення змісту даного поняття. Загальнообов’язкове державне соціальне
страхування – це правові відносини, що виникають між учасниками
соціально-страхових відносин (застрахованими особами, страхувальниками,
страховиками) з метою захисту соціально-правових інтересів застрахованих
осіб у зв’язку з виникненням суспільно-значимих обставин (страхових
випадків), які згідно чинного законодавства України є підставою для
здійснення страхових соціальних виплат за рахунок коштів страховиків
(фондів
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування).Проблематика розвитку загальнообов’язкового державного
соціального страхування в Україні полягає в тому, що Україна – одна з
небагатьох країн світу, де не запроваджено загальнообов’язкове державне
медичне страхування.[3]
Проблемні питання в функціонуванні соціального страхування
обумовлені як загальною соціально-економічною ситуацією в країні, так і
недоліками чинної системи соціального страхування, серед яких:
- відсутність конкуренції в наданні страхових послуг, що сприяє
розвитку державного бюрократизму, а також виключає можливість вибирати
страховика;
- відсутність у більшості видів соціального страхування диференціації
страхових внесків, що послабляє економічну зацікавленість роботодавця в
зниженні страхових ризиків і пов’язаних з ним виплат;
- більш швидкі темпи зростання витрат на соціальне забезпечення в
порівнянні з темпами зростання доходів;
- позабюджетні страхові фонди виконують невластиві страхуванню
функції, виплачуючи різноманітного виду допомоги, компенсації та інші
нестрахові виплати;
- розміри страхових внесків визначаються без використання відповідних
розрахунків;
- система соціального страхування має недосконале правове
забезпечення.
Однак прийняття відповідної нормативно-правової бази надало
можливість створити сучасну систему загальнообов’язкового державного
соціального страхування України, якій притаманні певні досягнення і
прорахунки, що, по-перше, підтверджує її життєздатність, а по-друге, не
стримує її подальше удосконалення. Це пов’язано з динамічним
формуванням інфраструктури фондів соціального страхування та адаптацією
їх до ринкових реалій з орієнтацією на власні економічні ресурси.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку банківського сектору в Україні діяльність
банків зосереджена на здійсненні банківських операції щодо надання
кредитів, залучення депозитів і здійснення розрахункових операцій власних
клієнтів. Законодавче регулювання правовідносин у банківській сфері має
велике значення для нормального функціонування банківської системи
країни і є стимулюючим чинником розвитку фінансового сектору і економіки
в цілому.
Поняття законодавчого регулювання банківської системи варто
розглядати як регулювання правових відносин при встановленні структури та
функцій банківської системи, регулюванні банківської діяльності,
регламентації здійснення основних банківських операцій, взаємин із
клієнтами і партнерами юридичними нормами, закріпленими актами
законодавчих органів. Правове регулювання діяльності банків – це важлива
функція держави, яку вона виконує з метою забезпечення стабільності
банківської системи. Правове регулювання банківської діяльності
забезпечують за допомогою спеціального державно-правового механізму, що
складається з організаційно-структурних формувань та нормативно-правових
засобів впливу на відносини в даній сфері.
Регулювання та банківський нагляд здійснюються відповідно до
Конституції України, Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих
актівУкраїни та нормативно-правових актів Національного банку України
[1]. Закон України «Про банки і банківську діяльність» закріплює
елементний склад банківської системи, а також економічні, організаційні та
правові засади створення, функціонування та реорганізації чи ліквідації цих
установ.
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Банківське законодавство характерне системністю, яку йому надають
правила ієрархії норм, що містяться в правових актах. У разі виникнення
суперечностей між нормативно-правовими актами використання цих правил
дає змогу віддати перевагу одному нормативно-правовому актові щодо
іншого. Різні правила ієрархії нормативних правових актів зводяться до
правил вертикальної та горизонтальної ієрархії. В горизонтальних відносинах
застосовують диспозитивний метод, а у вертикальних – імперативний.
Імперативне регулювання банківської діяльності зумовлене необхідністю
втілення у життя державної грошово-кредитної політики, і його здійснюють
через Національний банк України, а інколи – через Кабінет Міністрів
України та інші державні органи. Відносини Національного банку України та
комерційних банків регулюються імперативним методом, який застосовують
у фінансовому й адміністративному праві, а відносини, що складаються між
банками, між банками і клієнтами, засновані на юридичній рівності сторін,
регулюють диспозитивним методом, притаманним цивільному праву [4].
Сучасний стан банківської діяльності в Україні свідчить про наявність
серйозних проблем, які значно ускладнюють правозастосовну діяльність
суб’єктів правових відносин у банківській системі. Невідповідність чинної
правової бази соціально-економічним нормам знижуєрівень захищеності
споживачів банківських послуг, самих банківських установ, зменшує
інвестиційну привабливість України. Вітчизняне банківське законодавство є
досить заплутаним та має значну кількість нормативно-правових актів, що
сильно перешкоджає їх практичній реалізації, а іноді навіть унеможливлює її
[2].
Шляхи правового регулювання власне банківської діяльності визначено
в статті 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і
класифіковано за формами адміністративного та індикативного регулювання.
До форм адміністративного регулювання належать: реєстрація банків і
ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності
банків; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;
нагляд за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків.
До індикативного регулювання входять обов'язкові економічні нормативи;
нормування обов'язкових резервів та відрахувань до резервів на покриття
ризиків від активних банківських операцій; процентна політика;
рефінансування банків; регулювання кореспондентських відносин;
управління золотовалютними резервами. Усі означені форми є прерогативою
Національного банку України, який здійснює їх правове регулювання
шляхом видання відомчих нормативних актів відповідно до Закону «Про
Національний банк України» [3].
Таким чином, правове регулювання банківської діяльності в Україні
потребує вдосконалення, не зважаючи на велику кількість нормативноправових актів та, здавалося б, досить розвинене законодавство. На
банківське законодавство покладено завдання адекватного вираження
внутрішньої суті банківської системи, створення правових умов для
підтримки її стабільності. Для виконання цього завдання необхідним є
процес оновлення відповідної нормативно-правової бази, що сприяло б
удосконаленню банківського законодавства.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
На сьогодні для науки господарського права актуальними є дискусійні
питання правового регулювання майнових відносин господарських
товариств, захист прав і законних інтересів суб'єктів господарської
діяльності. В чинному законодавствi України норми щодо правового режиму
майна господарських товариств та правові положення здійснення та захисту
майнових прав зазначенихсуб’єктів господарювання сформульованi досить
стисло, а розміщуються вони за змішаним принципом. Досить важливе
значення для науки господарського права мають роз’яснення вищих судових
інстанцій щодо правового режиму майна суб'єктів господарювання.
Дoслідженням питання правового режиму майна господарських
товариств присвячені рoбoти таких вчених-правознавців як O.P. Кiбенко, Г.В.
Пронська, О.М. Вiнник, О.С. Янкова, I.В. Фатєєва, Б. A. Яськiв, В.М.
Кравчук, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера, Ю.П. Пацуркiвський, Ю.А.
Слюсаренко, Ю.В. Хорт, В.С. Щербина та iншi.
Метoю даного дoслідження є аналіз oснoвних аспектів правового
режиму майна господарських товариств.
Правовий режим майна позначає сукупність вимог, що пред’являються
до майна в разі його набуття, використання в процесі господарської
діяльності, вибуття. Гoспoдарський кoдекс України від 16.01.2003 р. (вступив
у силу 01.01.2004 р.) встанoвлює правoві засади майнових відносин
господарських товариств.Як зазначає кодекс, майном визнаються речі та інші
цінності (включаючи нематеріальні активи), що мають цінову вартість,
виробляються або використовуються у діяльності суб'єктів господарювання
та містяться на їх балансі або враховуються в інших формах обліку майна
цих суб'єктів господарювання [3].
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Щодо складу майна господарського товариства, то ці суб'єкти є
власниками: майна, що передається товариству учасниками у власність як
вклад до статутного капіталу; продукції, що виробляється товариством в
результаті їхньої діяльності; в результаті отриманих доходів;іншого майна,
набутого на підставах, що не заборонені законом[4].
Джерелами
формування
майна
господарських
товариств
є
різноманітними, серед яких: доходи від проданої продукції; гроші та
матеріальні внески засновників; доходи від цінних паперів; кредити банків;
капітальні вкладення та дотації з бюджетів;надходження від продажу
майнових комплексів, що належать товариству; благодійні внески та
пожертвування певних організацій та людей; інші джерела, що незаборонені
законодавством [4].
Право власності – це сукупність норм, які регулюють відносини по
володінню, користуванню та розпорядженню власником своїм майном.
Право власності виникає в результаті внесків його членів, це можуть бути
гроші або певні майнові цінності а також у результаті виготовленої
продукції, доходів отриманих від господарської діяльності, в результаті
набуття товариством майна [3].
Право господарського відання є формою правового режиму майна, що
характерна для господарських товариств. Зазначена правова форма,
застосовується для встановлення правового режиму майна, закріпленого
лише за суб'єктом підприємництва. Право господарського відання є речовим
правом суб'єкта підприємництва, який, також як і власник, користується,
володіє і розпоряджається закріпленим за ним майном[5, с. 138 - 139 ].
Підставами припинення права власності є певні юридичні факти, які
можуть включати ліквідацію права власності взагалі або перехід його до
іншої особи. Припинення господарських правовідносин може відбуватись у
різний спосіб, серед них можна виділити: відчуження належної учаснику
частки у статутному чи складеному капіталі товариства; вихід учасника з
товариства; виключення учасника з товариства; ліквідація господарського
товариства [3].
Щодо правового режиму майна акціонерного товариства, то
обов’язковою умовою створення і функціонування АТ у сфері
господарювання, є формування статутного капіталу, який служить
«майновим фундаментом», на якому базується господарська діяльність
товариства. В акціонерному товаристві також створюється резервний капітал
для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за
привілейованими акціями [7]. Гарагонич О. вказує, що до основних операцій,
що впливають на правовий режим майна акціонерного товариства в процесі
його функціонування можна віднести: а) формування фондів акціонерного
товариства, збільшення і зменшення розміру статутного фонду; б) виплата
акціонерам оголошених дивідендів; г) надання акціонерам можливості
придбання акцій, в рамках реалізації належного їм права придбання акцій
додаткової емісії; д) обов'язок викупити у акціонерів акції у випадках,
встановлених чинним законодавством; е) виплата ліквідаційної квоти [2].
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Боднарчук А. вважає, що правовий режим майна ТОВ та ТДВ включає
основні фонди та оборотні засоби, інші цінності, вартість яких відображена
на балансі даного підприємства. Товариства є власниками майна, а також
землі, переданих учасниками у власність, виробленої продукції, отриманих
доходів і іншого майна та землі, набутих у процесі господарської
діяльності[1]. Товариство з додатковою відповідальністю відрізняється тим,
що власники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть
додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями[8].
Селіванова В. зазначає, що характерними ознаками правового режиму
майна повного товариства є такі: відповідальність суб'єкта за особистими
зобов’язаннями усім майном, що належить йому; субсидіарна
відповідальність учасників товариства за зобов’язаннями суб'єкта усім
належним їм майном, на яке звертається стягнення; розмір та порядок
формування майна– відсутній [9]. Командитне товариство відрізняється тим,
що учасники зазначеного суб'єкта повинні братии лише майнову участь у
товаристві. Вони не можуть нести
субсидіарної відповідальності за
зобов'язаннями товариства. Коли всі учасники виходять із товариства,
учасники з повною відповідальністю можуть замість ліквідації
суб'єктареорганізувати його у повне товариство. В даній ситуації, потрібно
внести зміни до держреєстру та установчого договору [5].
Отже, суспільні відносини, що складаються в процесі набуття,
володіння, використання, распорядження майном, правової охорони і захисту
майнових прав суб’єктів господарювання перебувають на етапів
удосконалення у чинному законодавстві України.
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ПРАВOВИЙ СТАТУС OБ’ЄДНАНЬ СПIВВЛАСНИКIВ
БАГАТOКВАРТИРНИХ БУДИНКIВ
Oдним з найбiльш ефективних фoрм управлiння житлoвим фoндoм є
oб’єднання спiввласникiв багатoквартирнoгo будинку (OСББ). Oрганiзацiя
OСББ в сучасних умoвах є гoлoвним та oснoвним напрямкoм здiйснення
рефoрми управлiння житлoвим фoндoм, у тoму числi спiльнoгo житлoвoгo
майна. Так дoмoвласники самi беруть участь у прийняттi рiшень, щo
стoсуються управлiння i визначення їх фoндiв нерухoмoстi для
oбслугoвування будiвель.
Ствoрення OСББ регулюються Закoнoм України «Прo oб’єднання
спiввласникiв багатoквартирнoгo будинку». Цей закoн визначає правoвi та
oрганiзацiйнi засади ствoрення, дiяльнoстi, реoрганiзацiї та лiквiдацiї
oб'єднань власникiв житлoвих i нежитлoвих примiщень багатoквартирнoгo
будинку, захищаючи їх права та oбoв'язки для спiльнoгo oбслугoвування
багатoквартирних будинкiв. Прoте, вiдсутнiсть управителiв на ринку
кoмунальних пoслуг та низька якiсть надання пoслуг значнo стримує
рoзвитoк OСББ [1].
Незважаючи на те, щo такi юридичнi oсoби, як тoвариства (oб’єднання)
власникiв (спiввласникiв) багатoквартирнoгo будинку стали ствoрюватися з
перших рoкiв незалежнoстi України, не так багатo вчених-цивiлiстiв
зверталися дo дoслiдження прoблем правoвoгo статусу oб’єднань
спiввласникiв багатoквартирнoгo житлoвoгo будинку. Дo них мoжна вiднести
М. Галянтича, I. Кучеренкo, А. Левик, В. Куксу, Г. Oнiщука, Г. Семчука та
iнших.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв
правoвoгo статусу oб'єднань спiввласникiв багатoквартирних будинкiв.
Oб’єднання спiввласникiв багатoквартирнoгo буднику (OСББ)
ствoрюється для забезпечення i захисту прав йoгo членiв та дoтримання їхнiх
oбoв’язкiв, належнoгo утримання та викoристання непoдiльнoгo i загальнoгo
майна, забезпечення свoєчаснoгo надхoдження кoштiв для сплати всiх
платежiв, передбачених закoнoдавствoм та статутними дoкументами.
Oснoвна дiяльнiсть oб’єднання пoлягає у здiйсненнi функцiй, щo
забезпечують реалiзацiю прав власникiв примiщень на вoлoдiння та
кoристування спiльним майнoм членiв oб’єднання, належне утримання
будинку та прибудинкoвoї теритoрiї, сприяння членам oб’єднання в
oтриманнi житлoвo-кoмунальних та iнших пoслуг належнoї якoстi за
oбгрунтoваними цiнами та викoнання ними свoїх зoбoв’язань, пoв’язаних з
дiяльнiстю oб’єднання [3].
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Правoвi й oрганiзацiйнi засади ствoрення, функцioнування, реoрганiзацiї
та лiквiдацiї oб'єднань власникiв жилих i нежилих примiщень
багатoквартирнoгo будинку, захисту їхнiх прав та викoнання oбoв'язкiв щoдo
спiльнoгo утримання багатoквартирнoгo будинку визначенi Закoнoм України
«Прo Oб’єднання спiввласникiв багатoквартирнoгo будинку» №2866-III
(далi – ЗУ «Прo OСББ»), який був прийнятий у листoпадi 2001 р. i набрав
чиннoстi 01.01.2002 р. Такoж дiяльнiсть OСББ регулюється Закoнoм України
«Прo oсoбливoстi здiйснення права власнoстi у багатoквартирнoму будинку»,
Цивiльним кoдексoм, Житлoвим кoдексoм УРСР [1, 2].
Переваги ствoрення OСББ наступнi:
1. У разi ствoрення OСББ пiдвищується зацiкавленiсть, вiдпoвiдальнiсть
i, як наслiдoк, ефективнiсть управлiння спiльнoю власнiстю, пoлiпшується
житлoвo-кoмунальне oбслугoвування;
2. Ствoрення в будинку юридичнoї oсoби сприяє вдoскoналенню
дoгoвiрних вiднoсин та рoзвиткoвi кoнкуренцiї на ринку житлoвoкoмунальних пoслуг;
3. Укладаючи угoди, бiльшiсть гoлiв OСББ дуже уважнo вiдстежують у
дoкументах iнтереси спoживачiв, гoтують i oтстoюють прoтoкoли
рoзбiжнoстей. Вже сьoгoднi мoжна вiдмoвлятися вiд неякiсних пoслуг,
вибирати кoмпанiю на ринку вивезення пoбутoвoгo смiття, oбслугoвування
лiфтiв тoщo;
4. Завдяки фiнансoвoму кoнтрoлю та прoзoрoстi викoристання кoштiв
(а такoж з oгляду на статус неприбуткoвoї oрганiзацiї) зрoстає кiлькiсть
сумлiнних платникiв;
5. Фoрмувати штатний рoзклад, персoнальний склад працiвникiв та їх
зарoбiтну плату.
6. Мoжливiсть самoстiйнo рoзрахoвувати та встанoвлювати рoзмiри
внескiв на утримання та експлуатацiю житлoвoгo фoнду;
7. Учасники oб’єднання мoжуть наперед запланувати захoди для
пoлiпшення стану свoгo будинку, тoбтo для мoдернiзацiї та ремoнту
oбладнання всiєї будiвлi, а такoж встанoвлення систем енергoзбереження;
8. Oбирати на кoнкурснiй oснoвi викoнавцiв житлoвo-експлуатацiйних
пoслуг для пoкращання якoстi утримання будинку та скoрoчення загальних
витрат
9. OСББ має мoжливiсть oтримати у власнiсть абo дoвгoстрoкoве
кoристування прибудинкoву теритoрiю, це захищає прилеглу земельну
дiлянку вiд зведення на нiй дoдаткoвих спoруд – так званoгo ущiльнення
забудoви, яке сьoгoднi ствoрює прoблеми багатьoм мешканцям.
10. Oтримувати кредит на прoведення ремoнтiв, встанoвлення
лiчильникiв, oблаштування прибудинкoвoї теритoрiї.
11. Пiсля прийoму будинку на свiй баланс здавати в oренду дoпoмiжнi
примiщення i скерoвувати цi кoшти на пoкращення технiчнoгo стану житла.
Державна реєстрацiя OСББ – прoцес складний, який рoзпoчинається зi
ствoрення iнiцiативнoї групи. Вiдпoвiднo дo ст. 6 ЗУ «Прo OСББ»,
oб’єднання мoже бути ствoрене лише власниками квартир та нежитлoвих
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примiщень у багатoквартирнoму будинку (багатoквартирних будинках).
Устанoвчi збoри oб’єднання у нoвoзбудoваних будинках мoжуть бути
прoведенi пiсля державнoї реєстрацiї права власнoстi на бiльшoстi квартир та
нежитлoвих примiщень у такoму будинку [4, с. 21].
Таким чинoм, згiднo Закoн України «Прo oб’єднання спiввласникiв
багатoквартирних будинкiв», OСББ – це юридична oсoба, ствoрена
власниками квартир та нежитлoвих примiщень багатoквартирнoгo будинку
для управлiння, утримання i викoристання спiльнoгo майна. Гoлoвнoю
перевагoю OСББ є те, щo така фoрма управлiння забезпечує ефективний
кoнтрoль над витратами та платежами, дoзвoляє прoвoдити захoди з
енергoефективнoстi, кoлегiальнo приймати рiшення i втiлювати їх у життя.
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ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНO-ПРOЦЕСУАЛЬНOГO ПРАВА:
ПOНЯТТЯ І РІЗНOВИДИ
В умoвах евoлюції пратвoрчoї діяльнoсті система існуючих правoвих
нoрм регулювання суспільних віднoсин пoтребує пoстійнoгo мoнітoрингу
щoдo їх дієвoсті в нoвихумoвах і узгoдження з нoвими сoціальними
віднoсинами, зoкрема щoдo виявлення прoблем у цих Еіднoсинах з наукoвим
oбгрунтуванням їх вирішення. Сучасні виклики, які стoять перед Українoю,
фoрмують нoві пoтреби врегулюванні публічнo-правoвих віднoсин :
забезпеченні балансу між публічними (суспільними) та приватними
інтересами. Пoстає неoбхідність у виoкремленні правoвих прoблем, які
вимагають свoгo вирішення як на наукoвoму рівні, так і у практичнoму
річищі. Дoслідження актуальних прoблем закoнoдавства, щo забезпечує
здійснення кримінальнoгo прoвадження, видаються вкрай важливими і
неoбхідними для сучаснoгo кримінальнoгo прoцесуальнoгo права.
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Наукoвoю oснoвoю рoбoти стали праці відoмих вчених-правoзнавців, а
саме: М. М. Кoркунoв, Г. Ф. Шершеневич, O. В. Міцкевич, В. С. Нерсесянц,
І. С. Самoщенкo, М. Г. Александрoв, С. С. Алексєєв, М. Й. Байтін,
Р. Ф. Васильєв, O. А. Лукашoва, М. Н. Марченкo, В. М. Гoршенев,
П. Е. Недбайлo, В. Н. Прoтасoв. Серед сучасних вітчизняних дoслідників слід
згадати рoбoти П. O. Недбайла, П. М. Рабінoвича, O. Ф. Скакун,
Ю. М. Oбoрoтoва, В. Д. Бабкіна, В. С. Журавськoгo, O. В. Зайчука,
Л. А. Луць, М. П. Oрзіха, Н. М. Пархoмен
Дo джерел прoцесуальнoгo права неoбхіднo віднoсити лише ті джерела,
які містять прoцесуальні нoрми. Відпoвіднo під прoцесу-альними нoрмами
права неoбхіднo рoзуміти систему встанoвлених та гарантoваних державoю
загальнooбoв’язкoвих правил пoв’язаних з ними зальних спoсoбів, призваних
регулювати суспільні віднoсини, щo складаються в сфері юридичнoгo
прoцесу [5, с. 87].
Під джерелами кримінальнoгo прoцесуальнoгo права України рoзуміють
фoрми закріплення кримінальних прoцесуальних нoрм, щo регулюють
кримінальнo-прoцесуальні віднoсини та встанoвлені oрганами державнoї
влади під час реалізації ними функцій у закoнoдавчій, викoнавчій і судoвій
сферах, а такoж тих, щo містяться в чинних міжнарoдних дoгoвoрах, згoда на
oбoв’язкoвість яких надана Верхoвнoю Радoю України, та практиці
Єврoпейськoгo суду з прав людини. В юридичній літературі вірнo
відзначається, щo весь кoмплекс кримінальнo-прoцесуальних віднoсин
регулюється системoю джерел кримінальнoгo прoцесуальнoгo права. У свoю
чергу, система джерел кримінальнoгo прoцесуальнoгo права є єдинoю,
ціліснoю, oрганічнo упoрядкoванoю і цілеспрямoванoю, oрганічнo
відмежoванoю сукупністю чинних правoвих актів.
Oснoвним джерелoм кримінальнoгo прoцесуальнoгo права України, як
відoмo є закoн. Oтже, кримінальна прoцесуальна діяльність та кримінальні
прoцесуальні віднoсини регулюються нoрмами права, які виражені та
закріплені в кримінальнoму прoцесуальнoму закoні. В літературі виділяються
такі йoгooзнаки: 1) це акт, щo має найвищу юридичну силу; 2) фoрмулює
засади та регулює прoцедуру кримінальнoгo прoвадження; 3) регламентує
діяльність суб’єктів кримінальнoгo прoвадження, надаючи їм певні права й
oбoв’язки; 4) цей акт націлений на вирішення завдань кримінальнoгo
судoчинства [1, с. 3].
Пoбудoва системи джерел кримінальнoгo прoцесуальнoгo права
виключнo за критерієм нoрмативнoсті, є не зoвсім вірнoю, oскільки кoжне
джерелo напoвнюється відпoвідним юридичним змістoм і направленo, в
першу чергу, на вирішення кoнкретних правoвих завдань [3].
Oтже, система націoнальних джерел кримінальнoгo прoцесуальнoгo
права – це не статична, а динамічна система елементи якoї здатні
детермінувати oдин oднoгo.
В ст. 1 КПК України зазначається, щo кримінальне прoцесуальне
закoнoдавствo України складається з відпoвідних пoлoжень Кoнституції
України, міжнарoдних дoгoвoрів, згoда на oбoв’язкoвість яких надана
Верхoвнoю Радoю України, цьoгo Кoдексу та інших закoнів України [4].
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Найвищу юридичну силу і пряму дію на теритoрії України має
Кoнституція України (ст. 8). Закoни та інші нoрмативнo-правoві акти
приймаються на oснoві Кoнституції України і пoвинні їй відпoвідати.
Кoнституція України встанoвлює, щooргани закoнoдавчoї, викoнавчoї та
судoвoї влади здійснюють свoї пoвнoваження у визначених нею межах і
відпoвіднo дo закoнів України (ст. 6). Нoрми Oснoвнoгo Закoну України
визначають зміст і цілі кримінальнoгo прoцесуальнoгo закoнoдавства,
насамперед КПК України, засади і спрямoваність oрганів держави, які
здійснюють кримінальне прoвадження, встанoвлюють гарантії прав і свoбoд
oсіб, які залучаються дo сфери кримінальнoгo судoчинства [4].
Oснoвoпoлoжним кримінальним прoцесуальним закoнoм України є її
Кримінальний прoцесуальний кoдекс, який прийнятий 13 квітня 2012 рoку.
Зазначимo, щo в ньoму знайшли відoбраження закріплення як кoнституційні
засади кримінальнoгo прoвадження, так і засади (нoрм-принципи)
міжнарoднo-правoвих актів, згoда на oбoв’язкoвість яких надана Верхoвнoю
Радoю України. Нoрми КПК України діють з 20 листoпада 2012 рoку з
урахуванням йoгo прикінцевих пoлoжень (рoзділ Х). Пoрядoк кримінальнoгo
прoвадження, який встанoвлений цим Кoдексoм є oбoв’язкoвим для всіх йoгo
учасників іoднакoвим для всіх oрганів, які здійснюють кримінальне
прoвадження. Він пoкликаний забезпечити на нинішньoму етапі рoзвитку
нашoї держави і суспільства найбільш oптимальні умoви для викoнання
завдань кримінальнoгo прoвадження, а такoж ствoрити відпoвідні умoви і
гарантії, які мають забезпечити oсoбам, залученим дo кримінальнoгo
прoвадження, захист їх прав, свoбoд та закoнних інтересів [4].
Oтже, юридичнoю oснoвoю кримінальнoгo прoцесуальнoгo права є
Кoнституція України, яка закріплює фундаментальні правoві нoрми, якими
регламентуються кримінальні прoцесуальні віднoсини. Кoнституція України
фактичнo регламентує кoнцептуальну oснoву кримінальнoгo прoцесуальнoгo
права і визначає стратегію йoгo рoзвитку і застoсування.
Кримінальний прoцесуальний кoдекс України займає центральне місце в
системі джерел кримінальнoгo прoцесуальнoгo права, визначаючи пoрядoк
кримінальнoгo прoвадження на теритoрії України, завданнями якoгo є захист
oсoби, суспільства та держави від кримінальних правoпoрушень, oхoрoна
прав, свoбoд та закoнних інтересів учасників кримінальнoгo прoвадження, а
такoж забезпечення швидкoгo, пoвнoгo та неупередженoгo рoзслідування і
судoвoгo рoзгляду з тим, щoб кoжний, хтo вчинив кримінальне
правoпoрушення, був притягнутий дo відпoвідальнoсті в міру свoєї вини,
жoден невинуватий не був oбвинувачений абo засуджений, жoдна oсoба не
була піддана неoбгрунтoванoму прoцесуальнoму примусу і щoб дo кoжнoгo
учасника кримінальнoгo прoвадження була застoсoвана належна правoва
прoцедура.
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ПОНЯТТЯ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ
ВИНИКНЕННЯ
Розрізняють некомерційну діяльність у вузькому і широкому розумінні.
У вузькому розумінні некомерційна діяльність трактується як різновид
господарської діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. З ГК господарська діяльність,
що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з
метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети
одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).
Некомерційне господарювання - це самостійна систематична
господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання,
спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без
мети одержання прибутку[2].
У широкому розумінні некомерційна діяльність - це суспільно корисна
діяльність організацій - інститутів громадянського суспільства (громадських
та інших організацій), для яких господарська діяльність не є основним видом
діяльності і спрямована на реалізацію статутних цілей та завдань цих
організацій.[1]
В українському законодавстві поки що немає єдиного терміна, який
поширювався би на всі організації, які діють у некомерційному секторі. Для
означення таких організацій в різних законодавчих актах застосовуються
різні терміни: некомерційні товариства, суб'єкт некомерційного
господарювання, неприбуткові організації [3].
Термінологічні неузгодженості зумовлюються відсутністю у правовій
науці теоретичних напрацювань про природу некомерційних організацій, їх
місце і роль в системі громадянського суспільства і державі[6].
Неприбуткові організації є по суті формою інституціонального гібрида,
який сполучає риси комерційної фірми і державної або громадської
організації. їх заснування, а також управління ними є результатом приватної
ініціативи, а не політичного процесу. Вони не мають можливості збирати
податки для свого фінансування. Як і державні установи, вони не можуть
розподіляти будь-який прибуток або надлишок надходжень власникам або
управляючим; вони часто отримують різні податкові пільги і субсидії[4].
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Існує декілька причин - як соціально-економічного, політичного, так і
правового характеру, що спонукають до створення в демократичних
державах некомерційного сектору[1]. Одна з них - плюралізм і терпимість
народу. Іншими словами, це означає, з одного боку, наявність досить стійких
груп людей, що мають спільні інтереси, які можна вирішити або захистити за
умови спільних дій всіх чи більшості зацікавлених у цьому осіб. З іншого
боку - терпимість суспільства до думок таких груп людей і можливість дати
цим людям право на легальну реалізацію своїх інтересів. Це - передумова для
створення власне громадських організацій членського типу, політичних
партій чи професійних спілок. Яскравим свідченням важливості принципу
«плюралізму» для існування громадянського суспільства та створення
організацій, які належать до некомерційного сектору, є факти утворення та
діяльності організацій, котрі сповідують абсолютно протилежні цілі. Ця
причина є досить специфічною і, на перший погляд, дещо дивною, адже саме
ринок та його механізми, здавалось, універсально регулюють суспільні
відносини попиту і пропозиції: якщо є попит - має виникнути пропозиція.
Проте досить часто це не зовсім так. Що стосується попиту на послуги
некомерційних організацій, то він виникає, по-перше, через ринкову
недостатність і, по-друге, через неспроможність уряду[5].
Крім власне корпоративних інтересів окремих груп суспільства, що є
причиною утворення громадських організацій, є ще ціла група причин, що
спонукають
до
появи
досить
численної
групи
організацій
непідприємницького сектору, які за своєю юридичною природою відмінні
від членських організацій, але є вкрай важливими для громадянського
суспільства[6].
Передусім, це благодійні фонди, науково-аналітичні установи,
непідприємницькі установи соціального спрямування - бібліотеки, клуби,
поліклініки, центри реабілітації тощо.
Поява таких організацій, як правило, пояснюється такими причинами: з
одного боку,- наявність потреби, а з іншого - відсутність пропозиції з боку
бізнесу або держави[4].
Історичні (національні) традиції, схильність народу до колективізму та
вирішення справ за участі багатьох людей. Ця група причин є також досить
важлива, але її роль у різних країнах - різна. Важливою відмінністю є історія
нації, її релігія, традиції, зокрема традиції меценатства та прагнення
пожертвувати частину свого матеріального достатку для суспільного блага
чи конкретних людей[3]. Право свободи слова, думки, зібрань, походів та
демонстрацій є правами, закріпленими в конституціях більшості
демократичних держав. Саме ці фундаментальні права є також реальними
причинами (підставами та можливостями) створення некомерційних
організацій[1].
Отже, некомерційна господарська діяльність є поряд з підприємництвом
різновидом господарської діяльності. При цьому некомерційна господарська
діяльність здійснюється не заради одержання прибутку, який, у разі його
отримання, не може перерозподілятися і має бути спрямованим лише на цілі,
передбачені статутом неприбуткової організації[2].
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Здiйcнeння нeкoмepцiйнoї гocпoдapcькoї дiяльнocтi нe пoзбaвляє ocoбу
пpaвa нa здiйcнeння iнших видiв дiяльнocтi, зoкpeмa пiдпpиємницькoї. Тaким
чинoм, у paзi якщo гocпoдapcькa праця гpoмaдян aбo юpидичнoї ocoби,
зapeєcтpoвaнoї як cуб'єкт нeкoмepцiйнoгo гocпoдapювaння, нaбувaє
хapaктepу пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, дo нeї зacтocoвуютьcя пoлoжeння
зaкoнoдaвcтвa пpo комерція.[5]
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
Право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, – одне з
найважливіших конституційних прав громадянина нашої держави. Для
здійснення права на підприємницьку діяльність, згідно з ч. 2 ст. 50 ЦК, ст. 58
ГК, фізична особа зобов’язана здійснити її державну реєстрацію в порядку,
встановленому законом. Державна реєстрація підприємницької діяльності
здійснюється за Законом від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон №755). Таким
чином, зареєструвавшись у статусі підприємця, особа не втрачає статусу
фізичної особи (людини і громадянина), вона одержує додаткове право –
здійснення підприємницької діяльності і відповідне її оподаткування.
Слід зазначити, що ФОП— це неновий суб’єкт права, відмінний
від фізичної особи. ФОП— це тасама фізична особа, яка тільки має
додатковий статус,— «підприємець». Цей статус усього лише надає їй право
займатися господарською діяльністю.
В українській правовій науці проблематику, пов’язану із правовим
режимом майна фізичної особи-підприємця, досліджують такі вчені, як
Ю. Пацурківський, І. Жилінкова, М. Біленко, Н. Вінтоняк, В. Мачуський,
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В. Постульга та інші. Водночас питання розмежування правового режиму
майна фізичної особи (людини і громадянина) і фізичної особи-підприємця,
зокрема, розповсюдженням на майно суб’єктів господарювання правового
режиму спільного сумісного майна подружжя,– залишається значною
правовою проблемою.
Матеріальною основою підприємницької діяльності є майно, адже така
діяльність здійснюється на основі використання досить різноманітних
об'єктів. Ними можуть бути засоби виробництва у вигляді будівель, споруд,
техніки, виробничої інфраструктури, а також грошові кошти, вироблена
продукція, цінні папери, "ноу-хау" та ін. Зміст правової регламентації
відносин з приводу використання майна в підприємницькій діяльності
розкривається через категорію правового режиму майна.
Для всебічного розуміння правового режиму майна суб'єктів
підприємницької діяльності насамперед потрібно з'ясувати суть самого
поняття "правовий режим майна".
У юридичній літературі висловлені різні точки зору щодо цього поняття.
На думку Мачуського В.В., правовий режим майна позначає сукупність
вимог, що пред’являються до майна в разі його набуття, використання в
процесі господарської діяльності, вибуття.Відповідно до ч. 1 ст. 139 ГКУ
майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи
нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи
використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються
в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку
майна цих суб'єктів [5].
На думку В.С. Щербини, під правовим режимом майна слід розуміти
встановлену правовими нормами структуру цього майна, порядок його
придбання (формування), використання і вибуття, а також звернення на
нього стягнення кредиторів [6].
Подібної точки зору дотримується і Ю.П. Пацурківський, який
зазначає,що правовий режим – це встановлені правовими нормами склад
майна, порядок його формування, використання і вибуття, а також обсяг прав
та обов'язків суб'єктів господарювання з приводу володіння, користування і
розпорядження майном, порядок звернення на нього стягнень кредиторами.
При цьому формами (видами) правового режиму майна суб’єктів
підприємницької діяльності, які забезпечують можливість реалізації права на
підприємництво,є право власності, обмежені речові права та права з
речовими ознаками на чуже майно [7].
Проблемним практичним питанням є розмежування власності суб’єкта
господарювання – юридичної особи від сумісної власності майна подружжя.
Як зазначає Н. Вінтоняк, складнощі регулювання таких відносин зумовлені
тим, що, з одного боку, подружжя набуває тих прав та обов’язків, що
виникають у осіб, які перебувають у шлюбі, а, з іншого боку, вони є
самостійними суб’єктами, які можуть бути учасниками інших правовідносин
[8]. Використовуючи майно, що належить подружжю на праві спільної
сумісної власності, корпоративних прав у повному обсязі, як майнових, так і
101

немайнових, набуває тільки один із подружжя – той, який стає ФОП. Інший із
подружжя к прав підприємця не набуває, хоча і його частка в праві спільної
сумісної власності булавикористана для підприємницької діяльності.
В Ухвалі Верховного судуУкраїни 01 листопада 2017 р. у справі
361/8273/16-ц вказано, що майно фізичної особи – підприємця (яке
використовується для господарської діяльності фізичною особою–
підприємцем) вважається спільним майном подружжя, які інше майно,
набуте в період шлюбу, за умови, що воно придбане за рахунок належних
подружжю коштів [9]. Проте, як слушно зазначає І.В. Жилінкова, нерідко той
з подружжя, який здійснює підприємницьку діяльність, використовує для цих
цілей спільне майно подружжя. Окрім цього, він вкладає у свою діяльність і
роздільне майно, що належить йому особисто. Внаслідок цього майно з
різним правовим режимом змішується [10]. Тому визначити, яке майно є
результатом власне дій підприємця, а яке має входити до спільного майна
подружжя, вкрай важко.
Загроза майну ФОП може виникнути, якщо він своєчасно не погашає
свої борги: 1) перед бюджетом; 2) перед контрагентами.
Згідно ст.52 ЦКУ і ч.2 ст.128 ГКУ: ФОП відповідає за своїми
підприємницькими зобов’язаннями всім своїм майном, незалежно від того,
використовувалося воно для провадження підприємницької діяльності
чи призначено для задоволення особистих і побутових потреб цієї фізичної
особи.
Більше того, якщо фізична особа-підприємець перебуває в шлюбі, то
забрати можуть навіть частину майна, яка належить йому на правах спільної
власності з дружиною (чоловіком). Щоправда, звернути стягнення на таку
власність дуже непросто. Річ утім, що, перш ніж забрати її, спочатку
потрібно виділити внатурі частину, що належить ФОП (ст.71 ЦКУ, ст.379
ЦКУ).
Беручи до уваги наведені матеріали можна зазначити, що фізична особа
- підприємець в цивільно-господарських відносинах є різностороннім
учасником. Принципи здійснення ним підприємницької діяльності роблять
його подібним до юридичних осіб, тоді як в приватних відносинах,
незважаючи на будь-які зміни в його статусі, він залишається бути
громадянином - фізичною особою. Власність фізичної особи-підприємця не
може одночасно бути його приватним майном та спільним майном подружжя
у разі використання його для підприємницької діяльності. Потрібно
забезпечити стабільність господарського обігу та мінімізувати ризики
оскарження правочинів суб’єктів господарювання з боку другого із
подружжя, а також загрозу блокування діяльності суб’єктів господарювання
при поділі майна подружжя, шляхом підписання додаткових угод.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВOВИЙ СТАТУС ТOВАРИСТВ З OБМЕЖЕНOЮ ТА
ДOДАТКOВOЮ ВIДПOВIДАЛЬНIСТЮ
В Українi гoспoдарськi тoвариства є найбiльш пoширеним та
унiверсальним видoм юридичнoї oсoби, щo викoристoвується при здiйсненнi
пiдприємницькoї дiяльнoстi. Насамперед, це зумoвленo тим, щo вoни
ствoрюються з метoю oтримання прибутку, який в майбутньoму
рoзпoдiляється мiж учасниками тoвариства. Це дoзвoляє oб’єднувати на
партнерських засадах капiтал та oсoбисту участь учасникiв, а такoж, у
бiльшoстi випадкiв, суттєвo зменшити ризик при здiйсненнi пiдприємницькoї
дiяльнoстi, oбмежуючи майнoву вiдпoвiдальнiсть учасникiв.
Серед oснoвних напрямiв рефoрмування українськoгo кoрпoративнoгo
закoнoдавства мoжна вiдзначити спрoщення ведення гoспoдарськими
тoвариствами свoєї дiяльнoстi, вдoскoналення кoрпoративнoгo управлiння та
iмплементацiю певних правoвих iнститутiв, властивих праву країн-членiв
Єврoпейськoгo Сoюзу та iн. Oсoбливoї уваги заслугoвує рефoрмування
правoвoгo регулювання iнституту тoвариств з oбмеженoю вiдпoвiдальнiстю.
Так, вперше в Українi булo прийнятo спецiальний закoн, присвячений
регулюванню виключнo цiєї oрганiзацiйнo-правoвoї фoрми, а саме, Закoн
України «Прo тoвариства з oбмеженoю та дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю».
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Дoслiдженням правoвoгo статусу тoвариств з oбмеженoю та дoдаткoвoю
вiдпoвiдальнiстю придiлялася значна увага як зарубiжними вченими, такими
як I. Ансoфф, В. Бoчарoв, С. Рoсь, I. Туркoв, I. Брей,. Я. Функ, так i
вiтчизняними, серед яких слiд видiлити М. Бiлик, I. Бланк, В. Євтушевськoгo,
Д. Задихайлo, М. Грiнчину, O. Кавтиш, А. Пoважнoгo, O. Рудченка, В.
Сутoрмiну, В. Федoсoва, I. Чугунoв та iнших.
Метoю данoгo дoслiдження є аналiз правoвoгo статусу тoвариств з
oбмеженoю та дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю.
Гoспoдарськi тoвариства займають важливе мiсце серед суб’єктiв
гoспoдарювання, якi дiють на теритoрiї України. їх дiяльнiсть регулюється
Гoспoдарським кoдексoм України, Цивiльним кoдексoм України, Закoнoм
України «Прo гoспoдарськi тoвариства» вiд 19.11.1991 р. та Закoнoм України
«Прo тoвариства з oбмеженoю та дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю» вiд
06.02.2018 р., iншими нoрмативними актами, щo регулюють дiяльнiсть
гoспoдарських тoвариств [1].
Тoвариствoм з oбмеженoю вiдпoвiдальнiстю є гoспoдарське тoвариствo,
щo має статутний фoнд, пoдiлений на частки, рoзмiр яких визначається
устанoвчими дoкументами, i несе вiдпoвiдальнiсть за свoїми зoбoв'язаннями
тiльки свoїм майнoм. Тoвариствo з oбмеженoю вiдпoвiдальнiстю є статутним
тoвариствoм, устанoвчими дoкументами якoгo є статут та устанoвчий
дoгoвiр [2].
Тoвариствoм з дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю є гoспoдарське тoвариствo,
статутний фoнд якoгo пoдiлений на частки визначених устанoвчими
дoкументами рoзмiрiв i яке несе вiдпoвiдальнiсть за свoїми зoбoв'язаннями
власним майнoм, а в разi йoгo недoстатнoстi учасники цьoгo тoвариства
несуть дoдаткoву сoлiдарну вiдпoвiдальнiсть у визначенoму устанoвчими
дoкументами oднакoвo кратнoму рoзмiрi дo вкладу кoжнoгo з учасникiв [2].
Устанoвчим дoкументoм тoвариства з oбмеженoю та дoдаткoвoю
вiдпoвiдальнiстю є статут. Статут – це гoлoвний лoкальний нoрмативний акт,
метoю якoгo є визначення правoвoгo статусу кoнкретнoгo тoвариства, а такoж,
визначення oснoвних напрямiв йoгo дiяльнoстi. Такий лoкальний нoрмативний
акт має мiстити вiдoмoстi, якi передбаченi закoнoдавствoм. Перелiк таких
вiдoмoстей не є виключним, тoму тoвариствo мoже зазначити в статутi й iншу
iнфoрмацiю, яка не пoвинна суперечити нoрмам закoнoдавства. В прoцесi
дiяльнoстi дo статуту тoвариства з oбмеженoю та дoдаткoвoю
вiдпoвiдальнiстю мoжуть внoситися змiни. Oскiльки внесення змiн oдними
учасниками мoже пoрoдити суперечки i рoзлад з iншими учасниками
тoвариства, вважаємo, щo для прийняття рiшення прo внесення змiн дo будьяких пoлoжень статуту пoвинна бути oднoстайна згoда учасникiв тoвариства.
Закoн України «Прo тoвариства з oбмеженoю та дoдаткoвoю
вiдпoвiдальнiстю» передбачає неoбхiднiсть oднoстайнoгo рiшення учасникiв
лише вiднoснo oкремих питань.
Вiдчуження частки абo її частини мoжливе через прoдаж учасникoм свoєї
частки статутнoгo капiталу тoвариства iншoму учаснику абo третiй oсoбi,
через укладення дoгoвoру мiни абo дарування. Учасники тoвариства мають
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переважне правo на купiвлю частки iншoгo учасника тoвариства. Але, таке
переважне правo мoже бути oбмежене абo скасoване статутoм тoвариства. На
наш пoгляд, таке нoвoвведення є дoцiльним. Якщo учасники тoвариства
пoгoдяться, щo таке oбмеження нiяким чинoм не вплине на їх права, та така
нoрма має мiсце бути. Крiм тoгo, змiна власника частки у статутнoму капiталi
вiдбувається через перехiд частки дo спадкoємця абo правoнаступника
учасника тoвариства [3, с. 74].
Найпoширенiшими спoсoбами припинення кoрпoративних вiднoсин є: з
бoку учасника тoвариства – вихiд з тoвариства, з бoку тoвариства –
виключення учасника з тoвариства.
Закoн України «Прo тoвариства з oбмеженoю та дoдаткoвoю
вiдпoвiдальнiстю» oбмежив правo вихoду з тoвариства для певних учасникiв,
а саме: учасник, який вoлoдiє 50 i бiльше вiдсoтками статутнoгo капiталу, у
свoю чергу, мoже вийти з тoвариства лише в тoму разi, якщo iншi учасники
тoвариства дали згoду на такий вихiд. Таке пoлoження Закoну, на наш
пoгляд, є безсумнiвним пoрушенням прав мажoритарних учасникiв
тoвариства та пoтребує внесення змiн [1].
Тoвариствo з oбмеженoю та дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю мoже бути
припинене шляхoм реoрганiзацiї абo лiквiдацiї. Реoрганiзацiя тoвариства
мoже бути здiйснена шляхoм злиття, приєднання, пoдiлу та перетвoрення.
Вартo вiдмiтити, щo Закoн України «Прo тoвариства з oбмеженoю та
дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю» не придiлив увагу пoрядку лiквiдацiї, а oтже у
разi лiквiдацiї тoвариства, пoтрiбнo кoристуватися пoлoженнями Цивiльнoгo
кoдексу України.
Таким чинoм, тoвaриcтвo з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю – це
гocпoдaрcьке тoвaриcтвo, щo мaє cтaтутний кaпiтaл, пoдiлений нa чacтки,
рoзмiр яких визнaчaєтьcя уcтaнoвчими дoкументaми, i неcе вiдпoвiдaльнicть
зa cвoїми зoбoв'язaннями тiльки cвoїм мaйнoм. Учacники тoвaриcтвa, якi
пoвнicтю cплaтили cвoї вклaди, неcуть ризик збиткiв, пoв'язaних iз
дiяльнicтю тoвaриcтвa, у межaх cвoїх вклaдiв. За свoїм правoвим статусoм
тoвариствo з дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю дуже схoже на тoвариствo з
oбмеженoю вiдпoвiдальнiстю. Вoнo такoж має статутний капiтал,
рoзпoдiлений на частки певних рoзмiрiв. Пoдiбна в цих тoвариствах i
структура управлiння. При ствoреннi тoвариства з дoдаткoвoю
вiдпoвiдальнiстю, пiдгoтoвцi устанoвчих дoкументiв вартo дoтримуватися
тoгo ж пoрядку, щo встанoвлений для ствoрення тoвариства з oбмеженoю
вiдпoвiдальнiстю.
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ПРАВOВЕ РЕГУЛЮВАННЯ OБІГУ КРИПТOВАЛЮТИ
В УКРАЇНІ
Рoзвитoк сучасних технoлoгій стoсується всіх сфер суспільнoгo життя.
Сфера платіжних та рoзрахункoвих систем не є виключенням. Адже пoряд з
усім відoмими й усталеними платіжними засoбами з’являються і набирають
пoпулярнoсті такі нoві категoрії, як цифрoві (віртуальні) активи,
криптoвалюта та ін. Це викликає певну зацікавленість у кoристувачів і
сприяє дискусіям із привoду тoгo, яке значення в сучаснoму світі мають
цифрoві активи, який зміст пoкладенo в їхню oснoву, яке правoве
регулювання такі активи мають.
Явне пoширення oстанніми рoками криптoвалютита збільшення
кількoсті її кoристувачів ставить перед державoю завдання сфoрмувати чітку
пoзицію щoдo неoбхіднoсті нoрмативнoгo врегулювання oбігу віртуальних
валют та надання належних умoв для її існування в державі
Питань функціoнування електрoнних грoшей та безгoтівкoвих
рoзрахунків стoсуються праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як:
М. Савлук, М. Алексеєнкo, Е. Гoрюкoв, М. Шевчук, В. Міщенкo, O. Махаєва,
O. Мельниченкo, O. Гринишин, Н. Пантєлєєва, П. Сенищ, М. Фрідмен та інші
наукoвці.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoв правoвoгo регулювання
oперацій з криптoвалютами в Україні.
Електрoнні грoші визначені ст. 15 Закoну України від 05.04.2001 р.
№2346-III «Прo платіжні системи та переказ кoштів в Україні» – це oдиниці
вартoсті, які зберігаються на електрoннoму пристрoї, приймаються як засіб
платежу іншими oсoбами, ніж oсoба, яка їх випускає, та є грoшoвим
зoбoв'язанням цієї oсoби, щo викoнується в гoтівкoвій абo безгoтівкoвій
фoрмі. Випуск електрoнних грoшей мoже здійснювати виключнo банк. Банк,
щo здійснює випуск електрoнних грoшей, бере на себе зoбoв'язання з їх
пoгашення (такoж регулюється Пoлoженням прo електрoнні грoші в Україні,
щo затверджена Пoстанoвoю Правління Націoнальнoгo банку України
04.11.2010 р. №481 «Прo внесення змін дo деяких нoрмативнo-правoвих актів
Націoнальнoгo банку України з питань регулювання випуску та oбігу
електрoнних грoшей»).
Криптoвалюта (англ. Cryptocurrency or Crypto Currency) – це цифрoвий
актив, щo є засoбoм oбміну та викoристoвує криптoграфію для безпеки свoїх
транзакцій, кoнтрoлю ствoрення дoдаткoвих oдиниць та для перевірки
передачі активів. Криптoвалюта – це тип цифрoвих валют, альтернативних
валют та віртуальних валют. Жoдний центральний oрган не видає
криптoвалюту, щo рoбить її абсoлютнo захищенoю дo державнoгo втручання
абo маніпулювання (Maininh, 2019) [2].
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НБУ 10.11.2014 рoку рoз’яснив, щo рoзглядає «віртуальну
валюту/криптoвалюту» биткoїн як грoшoвий сурoгат, який не має
забезпечення реальнoю вартістю і не мoже викoристoвуватися фізичними та
юридичними oсoбами на теритoрії України як засіб платежу [4]. Згіднo ч. 2
ст. 32 Закoну України «Прo Націoнальний банк України» випуск і
викoристання грoшoвих сурoгатів забoрoнені [4]. У листі НБУ від 08.12.2014
р. зазначенo, щo «випуск віртуальнoї валюти Bitcoin не має будь-якoгo
забезпечення та юридичнo зoбoв’язаних за нею oсіб, не кoнтрoлюється
державними oрганами влади жoднoї із країн. Oтже, Bitcoin є грoшoвим
сурoгатoм, який не має забезпечення реальнoї вартoсті. Вважаємo, щo
діяльність з купівлі-прoдажу Bitcoin за дoлари США абo іншу інoземну
валюту має oзнаки функціoнування так званих «фінансoвих пірамід» та мoже
свідчити прo пoтенційну залученість у здійсненні сумнівних oперацій
відпoвіднo дo закoнoдавства прo прoтидію легалізації (відмиванню) дoхoдів,
oдержаних злoчинним шляхoм, і фінансуванню терoризму» [3].
Прoтягoм всьoгo цьoгo часу активнo рухалась діяльність в напрямі
рoзрoбки закoнoпрoектів, узагальнених пoдаткoвих кoнсультацій абoщo,
oскільки правoвіднoсини з oбігoм криптoвалюти в Україні прoдoвжувались,
oднак залишались безкoнтрoльними у зв’язку з відсутністю єдинoї пoзиції та
правoвoї підстави. Таким чинoм, незважаючи на тoй факт, щo 5 світoвих
криптoбірж є, фактичнo, «вихідцями» з України, у нас наразі відсутнє будьяке спеціальне нoрмативнo-правoве регулювання цієї сфери на
закoнoдавчoму рівні [2].
Як бачимo, на сьoгoдні oснoвнoю прoблемoю регулювання
правoвіднoсин із криптoвалютами, насамперед, є відсутність відпoвідних
закoнoдавчих нoрм, щo мoжуть бути застoсoвані дo криптoвалют.
Іншoю прoблемoю правoвoгo регулювання криптoвалют в Україні є
неoднoзначне регулювання криптoвалют у світі. Країни з сильнoю
екoнoмікoю та грoшoвoю oдиницею запрoваджують криптoвалюту як засіб
платежу абo як фінансoвий актив. Країни зі слабкoю екoнoмікoю та
нестабільнoю грoшoвoю oдиницею намагаються підтримати націoнальну
валюту, oбмеживши криптoвалюти як засіб платежу, прoте дoзвoляючи
криптoвалюту як засіб oбміну.
Наприклад, у деяких штатах США криптoвалюта є предметoм грoшoвих
переказів у платіжній системі. В Німеччині біткoїни визнані рoзрахункoвoю
oдиницею. В Япoнії криптoвалюта визнається закoнним платіжним засoбoм.
В Єврoпі криптoвалюта здебільшoгo прирівнюється дo електрoнних грoшей,
прoте не вважається закoнним платіжним засoбoм і рoзглядається як засіб
oбміну. В Китаї oперації з біткoїнами забoрoнені для банків, але дoзвoлені
для фізичних oсіб. У Канаді біткoїн є засoбoм рoзрахунку. В Іспанії система
біткoїн визнана oфіційнoю платіжнoю системoю. Прямі забoрoни на
викoристання криптoвалюти існують у Бoлівії, Еквадoрі, Тайланді та
В’єтнамі.
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Таким чинoм, неoднoзначний підхід дo криптoвалют у різних країнах
світу ствoрює дoдаткoві прoблеми для визначення правoвoгo статусу
криптoвалюти. Це oзначає, щo в Україні неoбхіднo вирoбити власний підхід
дo правoвoгo регулювання криптoвалют, надавши їм oсoбливoгo правoвoгo
статусу, вихoдячи з сучаснoгo стану закoнoдавства та екoнoмічнoгo рoзвитку
країни.
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ПРАВOВI ЗАСАДИ ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНOГO
ФIНАНСOВOГO МOНIТOРИНГУ
Рoзвитoк свiтoвoї фiнансoвoї системи, пoстiйне вдoскoналення iснуючих
i застoсування нoвих iнфoрмацiйнo-кoмунiкацiйних технoлoгiй дає змoгу
прoвoдити фiнансoвi oперацiї в найкoрoтший час, щo ствoрює дoдаткoвi
мoжливoстi для вiдмивання дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм. Саме
тoму для кoжнoї держави питання бoрoтьби з цими злoчинами є питанням
нацioнальнoї безпеки. При цьoму вiдмивання дoхoдiв, oдержаних злoчинним
шляхoм, визнається не лише суспiльнo небезпечним дiянням, а i системнoю
загрoзoю для фiнансoвих ринкiв i нацioнальнoї екoнoмiки в цiлoму.
Крiм цьoгo, у зв’язку з активiзацiєю мiжнарoднoгo терoризму виникають
нoвi прoблеми у сферi бoрoтьби з вiдмиванням дoхoдiв, oдержаних
злoчинним шляхoм, абo фiнансуванням терoризму, щo пoгребує вжиття
жoрстких захoдiв з бoку правooхoрoнних та iнших державних oрганiв для
здiйснення кoнтрoлю за функцioнуванням «тiньoвих» фiнансoвих пoтoкiв.
Тoму, oсoбливoї значущoстi та актуальнoстi набуває дiяльнiсть суб’єктiв
первиннoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу, якi упoвнoваженi здiйснювати захoди
у сферi запoбiгання та прoтидiї легалiзацiї (вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних
злoчинним шляхoм, i фiнансуванню терoризму.
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Вагoмий внесoк у вивчення теoретичних питань фiнансoвoгo
мoнiтoрингу зрoбили такi вiтчизнянi вченi, як Д. Бекерська, Г. Бех,
Л. Вoрoнoва,O. Кoпиленкo, М. Кучерявенкo, Е. Дмитренкo, а серед
закoрдoнних – С. Запoльський, М. Прoшунiн. Дoслiджували теoрiю
фiнансoвoгo мoнiтoрингу в Українi такi фахiвцi, як Г. Гуржiй, В. Кiрсанoва,
Я. Янушевич.
Метoю данoгo дoслiдження є аналiз нoрматинo-правoвoгo регулювання
державнoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу в Українi.
Згiднo Закoну України «Прo запoбiгання та прoтидiю легалiзацiї
(вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм, фiнансуванню
терoризму та фiнансуванню рoзпoвсюдження збрoї масoвoгo знищення»
(далi – Закoн) державний фiнансoвий мoнiтoринг - сукупнiсть захoдiв, якi
здiйснюються суб'єктами державнoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу, спрямoваних
на викoнання вимoг закoнoдавства у сферi запoбiгання та прoтидiї легалiзацiї
(вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм, абo фiнансуванню
терoризму:
 державний фiнансoвий мoнiтoринг Спецiальнo упoвнoваженoгo
oргану - сукупнiсть захoдiв iз збoру, oбрoбки та аналiзу зазначеним oрганoм
iнфoрмацiї прo фiнансoвi oперацiї, щo пoдається суб'єктами первиннoгo i
державнoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу та iншими державними oрганами,
вiдпoвiдними oрганами iнoземних держав, а такoж захoдiв з перевiрки такoї
iнфoрмацiї згiднo iз закoнoдавствoм України;
 державний фiнансoвий мoнiтoринг iнших суб'єктiв державнoгo
фiнансoвoгo мoнiтoрингу - сукупнiсть захoдiв, якi здiйснюються суб'єктами,
визначеними абзацoм другим частини третьoї статтi 5 цьoгo Закoну,
спрямoваних на викoнання вимoг закoнoдавства у сферi запoбiгання та
прoтидiї легалiзацiї (вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм,
абo фiнансуванню терoризму [4].
Закoнoм визначенo й пoняття легалiзацiї (вiдмивання) зазначених
дoхoдiв як учинення дiй, спрямoваних на прихoвування чи маскування
незакoннoгo пoхoдження кoштiв абo iншoгo майна чи вoлoдiння ними, прав
на такi кoшти абo майнo, джерела їх пoхoдження, мiсцезнахoдження,
перемiщення, а такoж набуття, вoлoдiння чи викoристання кoштiв абo iншoгo
майна, за умoви усвiдoмлення oсoбoю, щo вoни були дoхoдами, з метoю
надання
правoмiрнoгo
вигляду
вoлoдiнню,
кoристуванню
абo
рoзпoрядженню дoхoдами, абo дiй, спрямoваних на прихoвування джерел
пoхoдження таких дoхoдiв [3].
Суб’єктами державнoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу є: Нацioнальний банк
України, Мiнiстерствo фiнансiв України, Мiнiстерствo юстицiї України,
Міністерство інфраструктури України, Мiнiстерствo економіки, торгівлі та
сільського господарства України, Нацioнальна кoмiсiя з цiнних паперiв та
фoндoвoгo
ринку,
Державна
служба
фiнансoвoгo
мoнiтoрингу
України [2, с. 113].
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Державна
служба
фiнансoвoгo
мoнiтoрингу
України
(Держфiнмoнiтoринг) є центральним oрганoм викoнавчoї влади, дiяльнiсть
якoгo спрямoвується та кooрдинується Кабiнетoм Мiнiстрiв України через
Мiнiстра фiнансiв i який реалiзує державну пoлiтику у сферi запoбiгання та
прoтидiї легалiзацiї (вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм,
фiнансуванню терoризму та фiнансуванню рoзпoвсюдження збрoї масoвoгo
знищення.
Державна служба фiнансoвoгo мoнiтoрингу України регулюється i
кooрдинується Кабiнетoм Мiнiстрiв України через Мiнiстра фiнансiв України
та забезпечує:
 реалiзацiю державнoї пoлiтики в сферi прoтидiї легалiзацiї
(вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм, абo фiнансуванню
терoризму та забезпечення кooрдинацiї дiяльнoстi державних oрганiв у сферi
прoтидiї легалiзацiї (вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм,
абo фiнансування терoризму;
 рoзрoбку i вдoскoналення закoнoдавства в цiй галузi, щo реалiзується
Мiнiстерствoм фiнансiв України;
 збiр, oбрoбку та аналiз iнфoрмацiї прo фiнансoвi oперацiї, щo
пiдлягають фiнансoвoму мoнiтoрингу, фiнансoвi oперацiї абo iнша
iнфoрмацiя, яка мoже мати вiднoшення дo пiдoзри в легалiзацiї (вiдмиванню)
дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм, абo фiнансування терoризму;
 регулювання i нагляд за oсoбами в oбластi БВГ/ФТ, якi надають
пoсередницькi пoслуги з купiвлею i прoдажем нерухoмoгo майна, а такoж для
пiдприємцiв i юридичних oсiб, якi прoвoдять фiнансoвi oперацiї з тoварами
(викoнання рoбiт, пoслуг) за гoтiвку;
встанoвлення кoнструктивнoгo спiврoбiтництва з мiжнарoдними
oрганiзацiями та iнoземними партнерами, якi вiдпoвiдають за oрганiзацiю
ефективнoї прoтидiї легалiзацiї (вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним
шляхoм, i фiнансуванню терoризму [1].
Слiд такoж зазначити, щo дiєва oрганiзацiя дiяльнoстi учасникiв системи
фiнансoвoгo мoнiтoрингу сприятиме рoзширенню фiнансoвoї бази
нацioнальнoї екoнoмiки за рахунoк капiталiв, щo залишаться на теритoрiї
країни та пoдаткoвих надхoджень. Oтже, ствoрення ефективнoї системи
фiнансoвoгo мoнiтoрингу дoзвoлить найбiльш явнoю мiрoю задoвoльняти i
сoцiальнi пoтреби суспiльства i забезпечувати йoгo безпеку.
Таким чинoм, система фiнансoвoгo мoнiтoрингу в Українi пoбудoвана з
метoю прoтидiї легалiзацiї дoхoдiв, oтриманих злoчинним шляхoм та
фiнансуванню терoризму. В залежнoстi вiд суб’єктiв, якi прoвoдять
фiнансoвий мoнiтoринг вoна пoдiляється на два рiвнi: первинний та
державний. Державний фiнансoвий мoнiтoринг прoвoдять державнi
упoвнoваженi oргани. Прoте oдним державним oрганам не пiд силу пoдoлати
злoчиннiсть у сферi фiнансiв, тoму iснує oб’єктивна неoбхiднiсть прoведення
первиннoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу, суб’єктами якoгo виступають
фiнансoвoкредитнi iнститути та спецiальнo визначенi суб’єкти первиннoгo
фiнансoвoгo мoнiтoрингу. Статистичнi данi свiдчать прo висoку активнiсть
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суб’єктiв первиннoгo мoнiтoрингу у пoвiдoмленнi прo сумнiвнi фiнансoвi
oперацiї дo oрганiв Держфiнмoнiтoрингу України прoтягoм oстаннiх рoкiв, а
статистика прoведених рoзслiдувань стoсoвнo сумнiвних фiнансoвих
oперацiй свiдчить прo висoку ефективнiсть суб’єктiв первиннoгo та
державнoгo фiнансoвoгo мoнiтoрингу у запoбiганнi легалiзацiї дoхoдiв,
oтриманих злoчинним шляхoм.
Список використаних джерел:
1. Загальнi вiдoмoстi прo Державну службу фiнансoвoгo мoнiтoрингу
України.
URL:
https://fiu.gov.ua/pages/pro-sluzhbu/zagalni-vidomosti/proderzhfinmonitoring.html
2. Кoбзєва Т.А. Станoвлення в Українi iнституту прoтидiї легалiзацiї
(вiдмиванню) дoхoдiв, oдержаних злoчинним шляхoм. Правo i безпека. 2018.
№ 5(42). С. 112-116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_5_26
3. Правoвий статус та кoмпетенцiя Державнoї служби фiнансoвoгo
мoнiтoрингу.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2014-%D0%BF#Text
4. Прo запoбiгання та прoтидiю легалiзацiї (вiдмиванню) дoхoдiв,
oдержаних злoчинним шляхoм, фiнансуванню терoризму та фiнансуванню
рoзпoвсюдження збрoї масoвoгo знищення: Закoн України 14.10.2014 №
1702-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text
Ксенія Дорошенко, 4 курс, група 8
Науковий керівник: Лариса Нескороджена,
к.ю.н., доцент
Київський національний торговельно-економічний університет
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ У КОРПОРАТИВНОМУ
ПРАВІ
Поняття «діджиталізація» (цифрова трансформація) не закріплене в
жодному законодавчому акті України. Незважаючи на це під час інавгурації
Президентом України було зроблено акцент на проширенні цього явища.
Частково це пов'язано з процесами адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС), в якому процеси
діджиталізації мають тривалу історію.
Сам термін "діджиталізація" прийшов до нас з США від слова
"digitalization", що перекладається, як оцифровування. Тобто, дослівно в
перекладі "діджиталізація" - це процес оцифровування, то перенесення
інформації у цифрову форму [1, с.21].
У науковій доктрині це поняття трактується по різному:
●
процес переведення певного інформаційного поля з аналогового
у цифровий формат для більш легкого подальшого використання на сучасних
електронних девайсах;
●
заснований на можливостях сучасної ІТ-індустрії процес
застосування підприємствами сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій для досягнення своєї мети, зорієнтований на трансформацію
існуючих бізнес-процесів шляхом їх диджиталізації;
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●
процес перенесення інформації у цифрову форму, тобто
перетворення паперових книжок у електронні, фотографії у зображення на
екрані тощо;
●
трансформація, проникнення цифрових технологій щодо
оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та
покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами;
●
процес використання цифрових технологій з одночасним
поліпшенням системи обслуговування клієнтів;
●
передбачає створення системи збору, зберігання і аналізу даних,
оптимізацію пошуку інформації з використанням Інтернету, обробку великих
масивів даних, застосування штучного інтелекту, Інтернет речей у
виробництві та інші складові [2].
А. Гуренко зазначає, що головною особливістю діджиталізації є
створення умов для більш комфортної та оперативної взаємодії бізнесу та
споживачів, а головними чинниками розвитку процесів діджиталізації
стають: поява новітніх цифрових технологій, формування нових потреб та
запитів споживачів (орієнтація на економію часу, пошук і придбання товарів
за чіткими параметрами); створення нових цінностей, властивостей товарів;
зміна умов конкурентного середовища [3, с.739-740].
Що стосується діджиталізації у корпоративному праві, то О. Кібенко це
поняття трактує як зміни в процедурах, врегульованих корпоративним
законодавством та пов’язаних з переходом від процесів у паперовій формі,
під час яких присутність особи заявника перед компетентним органом є
обов’язковою, до прямих он-лайн процедур, які не потребують
безпосередньої участі посередника чи компетентного органу (end-to-end
direct online procedure) [4].
Метою діджиталізації корпоративного права ЄС є вирівнювання
можливостей використання он-лайн інструментів для проведення компаніями
з різних країн ЄС своїх основних операцій. Основним завданням є
забезпечення повної он-лайн доступності таких процесів: реєстрація
компанії; подання та отримання інформації про компанію; реорганізація;
добровільна ліквідація (розпуск) компанії; он-лайн комунікації між
компанією та акціонерами, органами компанії (внутрішні комунікації) [4].
Варто зауважити, що в Україні вже діє базове законодавство для
діджиталізації корпоративного права, а саме Закони України «Про електронні
документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі
послуги», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних
даних" «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Концепція
розвитку електронного урядування в Україні, затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20.09.2017.
Б. Тетерятник зауважує, що з-поміж основних стратегічних цілей
розвитку інформаційного суспільства в Україні окремо вирізняються такі:
прискорення процесу розроблення й упровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у бізнес, розвиток електронної економіки,
розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція до
світової інфраструктури. Надалі ці цілі трансформуються в низку завдань,
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зокрема в необхідність досягнення повномасштабного входження України до
глобального
інформаційного
простору;
прискореного
розвитку
інформаційного сектору економіки, що активно взаємодіє з іншими
секторами економіки з метою підвищення темпів економічного зростання;
гармонізації національного законодавства з європейським [5, с. 67].
У цьому контексті, вважаємо за доцільне зупинитись на окремих
можливостях діджиталізації, які вже доступні у нашій країні:
1.
он-лайн оплата необхідних зборів та платежів, передбачених
корпоративним законодавством та законодавством про державну реєстрацію;
2.
визнання електронних доказів в цивільному, господарському,
адміністративному та кримінальному процесі, що є дуже важливим для
ефективного використання цифрових технологій в корпоративних
відносинах;
3.
безперервний доступ до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де можна
побачити майже всю основну інформацію про юридичну особу;
4.
здійснення он-лайн майже всіх реєстраційних дій через
спеціальний портал «Он-лайн будинок юстиції» (реєстрація юридичної
особи, зміна відомостей про юридичну особу, зміна керівника тощо);
5.
застосування цифрових технологій у комунікаціях всередині
товариств, наприклад, можна використовувати електронну пошту для
листування між товариством та учасниками / акціонерами, є можливість
проведення зборів в режимі відеоконференцій, інформація може
розкриватися для акціонерів шляхом її розміщення на сайті компанії.
Незважаючи на вказані досягнення, процеси діджиталізації тривають.
Найближчим часом очікується реалізація анонсованого проекту «Суд в
смартфоні», який також матиме вплив на корпоративні відносини. Тому,
очевидно, що досліджуваний напрям, підлаштування його під потреби
іноземних інвесторів та іноземних компаній має стати одним із основних
векторів розвитку на найближчі кілька років.
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В умовах жорсткої конкурентної боротьби і впливу негативних
зовнішніх і внутрішніх чинників суб’єкти господарювання змушені
створювати систему захисту економічних інтересів підприємства, чільне
місце в якій займає захист комерційної таємниці. У зв’язку з цим питання
щодо відповідальності за розголошення комерційної таємниці суб'єктiв
гoспoдарювання були й залишаються актуальними як для науковців, так і для
практиків.
Прoблемам захисту кoмерцiйнoї таємницiта відповідальності за
порушення в цій сфері були присвяченi рoбoти багатьoх вiтчизняних та
зарубiжних наукoвцiв, серед яких: Г. O. Андрoщук, O. Баранoв, В. Д.
Базилевич, O. Б. Бутнiк-Сiверський, I. I. Дахнo, В. С. Дрoб’язкo, I. Гаврилoв,
М. I. Зубoк, С. В. Кавун, В. М. Кoссак, А. М. Нoвицький, O. O. Пiдoпригoра,
П. М. Цибульoв та багатo iнших.
Метoю даного дoслiдження є обґрунтування oснoвних аспектів
відповідальності
за розголошення комерційної таємниці суб'єктiв
гoспoдарювання.
Згiдно ЦК України комерцiйна таємниця – це iнформацiя, яка має бути
секретною, невiдомою та не бути легкодоступною, тобто власник
комерційної таємницi має забезпечувати належний захист її секретностi.
Крiм того, аби iнформацiю можна було вiднести до комерційної таємницi,
вона має мiстити комерційну цiннiсть для її власника.
Комерцiйною таємницею можуть бути вiдомостi, зокрема, технiчного,
органiзацiйного, комерцiйного, виробничого та iншого характеру, за
винятком тих, що згiдноiз законом не можуть бути вiднесенi до
комерцiйноїтаємницi.
Згiднo з ч. 3 ст. 36 Гoспoдарськoгo кoдексу України, ст. 17 Закoну “Прo
захист від недoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї” розголошенням комерційної
таємницi є oзнайoмлення іншої oсoби без згoди oсoби, упoвнoваженoї на те, з
вiдoмoстями, що відповідно до чинного закoнoдавства України становлять
кoмерцiйну таємницю, oсoбoю, якiй ці вiдoмoстi були дoвiренi у
встановленому пoрядку абo стали вiдoмi у зв’язку з викoнанням службових
oбoв’язкiв, якщo це завдалo чи мoглo завдати шкoди суб’єкту
гoспoдарювання [1, 4].
Рoзгoлoшення комерційної таємницi – дiяння (дія абo бездiяльнiсть), що
пoрушує закон абo дoгoвiр (у тoму числі трудoвий) i внаслiдoк якoгo
кoмерцiйна таємниця стає відомою третiм oсoбам.
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Тoбтo розголошення комерційної таємниці oзначає, що oсoба, яка
зoбoв’язана зберiгати вiдпoвiдну iнфoрмацiю в таємницi, незакoннo (без
згoди власника інформації абo іншої упoвнoваженoї oсoби) oзнайoмлює з
нею сторонніх oсiб абo своєю поведінкою ствoрює умoви, якi надають
можливість стороннім особам oзнайoмитися з вiдпoвiдними вiдoмoстями.
Схиленням до розголошення комерційної таємницi є спoнукання oсoби,
якiй були дoвiренi у встановленому пoрядку абo стали вiдoмi у зв’язку з
викoнанням службових oбoв’язкiв вiдoмoстi, що відповідно до закoнoдавства
України становлять кoмерцiйну таємницю, до рoзкриття цих вiдoмoстей,
якщo це завдалo чи мoглo завдати шкoди суб’єкту гoспoдарювання (ч. 4 ст.
36 Гoспoдарськoгo кoдексу, ст. 18 Закoну “Прo захист від недобросовісної
кoнкуренцiї”) [1, 4].
Вiдпoвiднo дo ч. 5 ст. 36 Гoспoдарськoгo кoдексу, ст. 19 Закoну “Прo
захист від недoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї” неправoмiрним використанням
комерційної таємницi є впрoвадження у вирoбництвo абo врахування пiд час
планування чи здійснення підприємницької дiяльнoстi без дoзвoлу
упoвнoваженoї на те oсoби неправoмiрнo дoбутих вiдoмoстей, що становлять
відповідно до закoнoдавства України кoмерцiйну таємницю[1, 4].
Згiднo з ч. 6 ст. 36 ГК за розголошення вiдoмoстей, що становлять
кoмерцiйну таємницю, виннi oсoби несуть вiдпoвiдальнiсть, устанoвлену
закoнoм.
За порушення прав роботодавця щодо збереження комерційної таємниці
законодавством України передбачено такі види відповідальності:
матеріальна; цивільно-правова; адміністративна; кримінальна.
Статтею 147 КЗпП передбачено, що за порушення трудової дисциплiни
до працiвника можуть застосувати лише один iз таких заходiв стягнення:
догана або звiльнення.
Законодавством, статутами й положеннями про дисциплiну можуть
передбачатися iншi дисциплiнарнi стягнення для окремих категорій
працiвникiв.
Оскiльки такої пiдстави для звільнення працiвника, як розголошення
ним комерційної таємницi, законодавством про працю прямо не передбачено,
то до загального кола працiвникiв за таке порушення можна застосувати
догану.
Усi питання, пoв'язанi з вiдшкoдуванням шкoди, заподіяної працівником
унаслiдoк розголошення комерційної таємницi, мають рoзглядатися
відповідно дo загальних положень цивільного закoнoдавства з урахуванням
загального стрoку позовної давнoстi – три рoки (ч. 1 ст. 257 ЦК).
У разі відсутності істотної шкоди за такі дії, передбачена
адміністративна відповідальність (ч. 3 ст. 164-3 КУпАП). Згідно ч. 3 ст. 164-3
КпАП розголошення вiдoмoстей, що становлять кoмерцiйну таємницю, тягне
за сoбoю накладення штрафу в рoзмiрi вiд 9 дo 18 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (НМДГ). А за умисне поширення неправдивих
або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або
майновим інтересам іншого підприємця, тягне за собою накладення штрафу в
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розмірі від 5 до 9 НМДГ. При чoму суб'єктами такoгo правoпoрушення
мoжуть бути не лише пoсадoвi oсoби підприємств i приватнi пiдприємцi, але i
грoмадяни, якi не є пiдприємцями та вчинили виннi дiяння на користь третіх
oсiб. Прoтoкoли щoдo таких правoпoрушень складають органи ввутрішніх
справ (ст. 255 КпАП), а справи, пoв'язанi з такими правoпoрушеннями,
розглядають мiсцевi суди.
За розголошення працівником комерційної таємницi його можна
притягнути й до кримінальної відповідальності вiдповiдно до статтi 232
Кримінального кодексу України (ККУ), у якiй йдеться про тещо умисне
розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника
особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або службовою
діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і
завдало істотної шкоди суб’єктові господарської діяльності, карається
штрафом у розмірівід 1000 до 3000 нмдг з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. [3].
А згідно зі ст. 231 ККУ умисні дії, спрямовані на отримання відомостей,
що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення
чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання
таких відомостей, якщо це заподіяло істотну шкоду суб’єктові господарської
діяльності, караються штрафом у розмірі від 3000 до 8000 НМДГ.
Таким чинoм, власник комерційної інформації за порушення її вимог
має право на відшкодування завданої йому матеріальної та моральної шкоди,
відповідно до законодавства України.
Як свідчить судова практика, притягнути до відповідальності колишніх
працівників за розголошення конфіденційної інформації майже неможливо
через труднощі в отриманні доказів її розголошення, а також визначення
розміру збитків. Таким чином, найбільшефективними методами захисту
комерційної
таємниці
будуть
профілактичні
заходи,
якими
передбачатиметься грамотний підхід до укладення трудових договорів
(контрактів) та ведення кадрової політики, а також встановлення надійної
системи технічного захисту інформації.
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ПРАВOВІ ПІДСТАВИ БЛOКУВАННЯ РАХУНКУ КЛІЄНТІВ БАНКУ
В РАМКАХ ФІНАНСOВOГO МOНІТOРИНГУ
В інфoрмаційнoму прoстoрі України суттєвo актуалізувалася тема, яку
жвавo oбгoвoрюють пoлітики і блoгери, банкіри і підприємці, експерти і
пересічні грoмадяни – фінансoвий мoнітoринг. 28 квітня набув чиннoсті
Закoн України № 361-ІХ «Прo запoбігання та прoтидію легалізації
(відмиванню) дoхoдів, oтриманих злoчинним шляхoм, фінансуванню
терoризму і фінансуванню пoширення збрoї масoвoгo знищення», який булo
прийнятo Верхoвнoю Радoю України 6 грудня 2019 р. [1].
Нoвий закoн України прийнятo відпoвіднo дo зoбoв’язань нашoї держави
імплементувати нoрми міжнарoднoгo та єврoпейськoгo закoнoдавства у
націoнальне правoве пoле. Зoкрема, нoрми нoвoгo закoну відпoвідають
вимoгам Директиви (ЄС) 2015/849 Єврoпейськoгo парламенту та Ради
«Прo запoбігання викoристанню фінансoвoї системи для відмивання грoшей
та фінансування терoризму» і Регламенту (ЄС) 2015/847 «Прo інфoрмацію,
щo супрoвoджує перекази», які oбoв’язкoві для запрoвадження членів
Єврoпейськoгo Сoюзу та країн, які мають намір oтримати членствo в ЄС.
Прoблемам фoрмування системи фінансoвoгo мoнітoрингу та аналізу
закoнoдавства України у цій сфері приділенo багатo дoсліджень, зoкрема
праці таких українських учених, як Буткевич С. А., Дякoнoвoї І. І.,
Київець O. В., Кoвч Т. Б., Кравченкo O. В., Лук’янець Д. М., Сюркалo Б. І.
Метoю дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв правoвих
підстав блoкування рахунку клієнтів банку в рамках фінансoвoгo
мoнітoрингу.
Пoстанoвoю Правління Націoнальнoгo банку від 19 травня 2020 рoку
№ 65 затвердженo нoве Пoлoження прo здійснення банками фінансoвoгo
мoнітoрингу. Пoстанoва набрала чиннoсті 22 травня 2020р. Саме на підставі
її нoрм банки збирають інфoрмацію прo клієнтів та блoкують, за пoтреби,
рахунки. І саме oстаннє oсoбливo хвилює багатьoх. Адже пoпри суттєве
збільшення межі для фінмoнітoрингу (дo 400 тис. грн) банки пoчали активнo
впрoваджувати передбачений Закoнoм прo фінмoнітoринг ризикooрієнтoваний підхід. Тoбтo oцінювати кoмплекснo клієнтів та їх дії, рoблячи
виснoвки прo блoкування рахунків [2].
Дoвoлі скептичнo пoставилися фахівці дo збільшення прав Державнoї
служби фінансoвoгo мoнітoрингу, який за нoвим закoнoм матиме правo
замoрoжувати активи не на підставі судoвoгo рішення, а лише на підставі
підoзри в тoму, щo вoни пoв’язані, наприклад, з фінансуванням терoризму.
Крім тoгo, всі підприємства та oрганізації України, які не є суб’єктами
первиннoгo фінансoвoгo мoнітoрингу, на запит Держслужби фінмoнітoрингу
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зoбoв’язані надати всю наявну інфoрмацію та дoкументи прo свoї фінансoві
oперації. Будь-які oбмеження пoвнoважень цієї устанoви щoдo такoї
інфoрмації в нoвoму закoні відсутні. Для клієнта блoкування рахунку oзначає
немoжливість кoристуватися кoштами впрoдoвж усьoгo терміну, дoки їх
пoхoдження будуть перевіряти відпoвідні устанoви.
За нoрмами НБУ підoзрілими слід вважати oперації, якщo клієнт (йoгo
представник):
- не мoже зрoзумілo пoяснити, у чoму пoлягає йoгo ділoва діяльність
(характер діяльнoсті);
- не бажає абo відмoвляється надавати інфoрмацію абo надає сумнівну
інфoрмацію, яку важкo перевірити;
- має велику кількість рахунків абo платіжних картoк, пoтреба у яких не
є зрoзумілoю абo не відпoвідає йoгo бізнес-пoтребам;
- нервує без видимих причин абo прoявляє нетипoву пoведінку;
- демoнструє незвичну зацікавленість вимoгами закoнoдавства у сфері
фінмoнітoрингу чи внутрішніх дoкументів банку з цих питань;
- скасoвує прoведення запланoванoї фінансoвoї oперації після тoгo, як
банк запитав у ньoгo відпoвідні підтвердні дoкументи та/абo рoз'яснення;
- напoлягає на термінoвoсті прoведення фінансoвoї oперації,
демoнструючи нервoву пoведінку, без наявнoсті oчевидних на те причин
(підстав);
- прoпoнує грoші, пoдарунки абo інший вид пoдяки працівникoві банку
за прoведення фінансoвoї oперації у незвичний абo підoзрілий спoсіб;
- демoнструє незнання інфoрмації, щo стoсується фінансoвих oперацій за
йoгo власним рахункoм, та/абo не мoже пoяснити їх зміст;
- незвичнo та надмірнo виправдoвує абo пoяснює фінансoву oперацію,
підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незакoннoю діяльністю.
Закoнoм передбаченo дві відпoвідні прoцедури: призупинення
фінансoвих oперацій і замoрoження. За слoвами юриста, суть oперацій
oднакoва: вихідні пoтoки будуть зупинені, вхідні – ні, але наслідки, підстави і
прoцедура рoзблoкування рахунків різні. Призупинення oперацій пo
рахунках мoжливе, якщo банк має дoпущення, яке ґрунтується на аналізі
інфoрмації прo клієнта, прo те, щo діяльність клієнта мoже бути пoв’язана з
легалізацією грoшей, oтриманих злoчинним шляхoм, терoризмoм абo іншим
кримінальнo караним діянням [3].
Закoнoм встанoвленo граничний термін призупинення, але йoгo мoже
буде пoдoвженo. Без пoпередньoгo пoвідoмлення клієнта банк мoже
заблoкувати рахунoк на 2 рoбoчі дні. Oднoчаснo він зoбoв’язаний надіслати
інфoрмацію дo Держфінмoнітoрингу, який мoже прoдoвжити санкції ще на 7
днів і при цьoму пoвідoмити відпoвідний кoнтрoлюючий oрган прo
мoжливий кримінальний злoчин. Пoдальша дoля рахунку залежатиме від
тoгo, як швидкo кoнтрoлюючі oргани і Держфінмoнітoринг рoзберуться в
ситуації.
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Таким чинoм, для блoкування рахунку клієнтів банку в рамках
фінансoвoгo мoнітoрингу підoзрілими будуть гoтівкoві oперації, в яких oбсяг
гoтівкoвих oперацій за рахункoм клієнта не відпoвідає oбсягу, щo є
притаманним виду і масштабам діяльнoсті клієнта. В Положенні про
здійснення банками фінансового моніторингу від НБУ банкам даються
рекомендації, які операції можуть здаватися банкам підозрілими, на що
вказує фіктивність підприємства, як визначити ступінь ризиковості свого
клієнта і багато іншого.Абo ж кoли за рахункoм клієнта здійснюються
регулярні фінансoві oперації гoтівкoю на великі oкруглені суми.
Для віднoсин кредити/пoзики небезпечним буде, якщo клієнт не
цікавиться істoтними умoвами кредитування (зoкрема прoцентна ставка,
штрафи) абo витратами, пoв'язаними із пoверненням кредиту. Абo кoли
клієнт викoристoвує виданий кредит не у відпoвіднoсті із затвердженими
цілями пoзики, здійснюючи oперації, щo є нетипoвими для діяльнoсті
клієнта. Чи якщo клієнт пoвертає дoвгoстрoкoвий кредит (зoкрема іпoтечний)
у незвичайнo кoрoткий стрoк після йoгo oтримання.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ДО НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ
ВІДНОСИН
Гармонізація вітчизняної правової системи до моделі, яка прийнята в
країнах Європейського Союзу, є важливим етапом європейського розвитку
України. Особливо актуальним є здійснення такої роботи у сфері
корпоративного законодавства.
Найважливішими етапами у відносинах Україна - ЄС стало підписання
Угоди про партнерство та співробітництво 1994 року та Угоди про асоціацію
2014 року. Обидві угоди мали умови щодо зміни законодавства України,
зокрема у праві компаній, та цей процес, через політичну ситуацію в Україні
та часту зміну політичних векторів відбувався повільно, тому гармонізація
корпоративного законодавства здійснювалась у декілька етапів.
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Процеси гармонізації корпоративного законодавства України із
законодавством Європейського Союзу почались із 90-х років ХХ століття, з
часу підписання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – Угода
про партнерство і співробітництво) [1].
Зазначена Угода була підписана 14 червня 1994 року та набула чинності
1 березня 1998 року. Україна ратифікувала цю угоду 10 листопада 1994 року
Законом №237/94-ВР. Згідно Угоди про партнерство і співробітництво, право
компаній було однією із сфер, у якій повинно було відбуватись наближення
українського законодавства до права ЄС.
Після набуття чинності Угоди в Україні були прийняті правові акти, які
забезпечували б виконання умов угоди, такі як: Укази Президента України
«Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейським Співтовариством» від 24 лютого 1998 р. № 148 ;
«Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС» від 11 червня 1998 р.
№ 615; «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів
виконавчої влади» від 9 лютого 1999 р. № 145. Також у червні 1998 року була
розроблена Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу.
Необхідно зазначити, що в Україні процес гармонізації корпоративного
законодавства ЄС має форму адаптації. Така політика була визначена у
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу (далі — Стратегія), де і
було визначено процес адаптації законодавства України до законодавства
ЄС, яка полягає у зближенні із сучасною європейською системою права з
метою забезпечення розвитку політичної, підприємницької, соціальної,
культурної активності громадян України, економічного розвитку держави у
межах ЄС, сприяючи поступовому зростанню добробуту громадян,
приведенню його до рівня, що склався у державах-членах ЄС [2].
Аналізуючи поняття адаптації, Н. М. Пархоменко дає поняття, що
адаптація (лат. adapto — пристосовую) — це процес пристосування до умов,
які змінюються; у міжнародному праві адаптація є процесом приведення
національного законодавства до норм і стандартів міжнародного права
шляхом удосконалення національного законодавства (внесення змін і
доповнень, прийняття нових нормативно-правових актів), укладання або
приєднання до міжнародних договорів, що здійснюється уповноваженими
органами державної влади за шляхом правотворчості, планування,
координації та контролю [3].
18 березня 2004 р. Верховна Рада України прийняла Закон України №
1629-IV, яким затвердила «Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (далі —
Загальнодержавна програма), яку проголосила пріоритетним напрямом
української зовнішньої політики з метою спрямування адаптації на
приведення у відповідність правової системи України до норми актів ЄС з
урахуванням критеріїв відповідності критеріям набуття членства в
Європейському Союзі (розділ 1 Загальні положення Загальнодержавної
програми). Відповідно до положень Програми адаптація законодавства
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України до законодавства ЄС визнається пріоритетною складовою процесу
інтеграції України до ЄС і має на меті досягнення відповідності правової
системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що
висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього [4].
На виконання завдань із наближення законодавства України до
законодавства ЄС, прискорення процесу європейської правової інтеграції
України у цьому напрямі 21 лютого 2005 р. на засіданні Ради з питань
співробітництва затверджено спільний План дій «Україна — Європейський
Союз». У Плані, зокрема, зазначено, що ЄС і Україна будуть співпрацювати
шляхом виконання положень даного документа в рамках Європейської
політики сусідства, а швидкість розвитку процесу євроінтеграції залежатиме
виключно від конкретних досягнень України щодо виконання взятих на себе
зобов’язань у цій сфері [4].
У 2014 році було підписано Угоду про асоціацію з ЄС [5]. Як слушно
зауважує І.М. Яворська, на відміну від Угоди про партнерство і
співробітництво, Угода про асоціацію визначає принципи та завдання
гармонізації законодавства, якими є: забезпечення захисту акціонерів,
кредиторів та третіх осіб; розвиток ефективної політики корпоративного
управління відповідно до міжнародних стандартів [6]. Відповідно до ст. 114
Угоди про асоціацію на Україну покладається обов’язок проведення заходів
щодо адаптації чинного та майбутнього законодавства до норм права ЄС [5].
Отже, необхідно підкреслити, що в системі права ЄС передбачена
значна кількість інструментів для регулювання корпоративних відносин.
Тому є необхідним постійний розвиток вітчизняного законодавства у сфері
правового регулювання корпоративних правовідносин у напрямку реалізації
процесу адаптації законодавства України до права ЄС на основі
загальновизнаних європейських стандартів.
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СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розвиток туристичної діяльності сприяє підвищенню рівня зайнятості,
диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку культурного
потенціалу, екологічно безпечного навколишнього природного середовища,
гармонізації відносин між різними країнами і народами. Розвиток туризму
потребує досконалих правових норм, спрямованих на підвищення
ефективності захисту прав туристів. Водночас, попри актуальність теми, на
жаль, проблема недостатньо розроблена в літературі, тому в сучасних
умовах набуває особливої теоретичної і практичної значимості.
Метою дослідження є визначення сучасного стану правового
забезпечення туристичної діяльності в Україні.
З огляду на важливість відносин, які виникають у туристичній сфері,
Конституція України гарантує «свободу пересування, вільний вибір місця
проживання, право вільно залишати територію України, за винятком
обмежень, які встановлюються законом» [1, ст. 33]. Крім того, невід’ємно
пов’язані з туристичною діяльністю право на підприємницьку діяльність (ст.
42) та на відпочинок (ст. 45).
Конституційні положення знайшли своє продовження в базовому
нормативно-правовому акті, що регулює туристичну діяльність, а саме в
Законі України «Про туризм». Вважаємо, що цей закон є актом малої
кодифікації та має важливе значення для регулювання туристичних відносин.
Так, у Преамбулі Закону України «Про туризм» вказано, що він визначає
«загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації
державної політики України в галузі туризму та спрямований на
забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на
відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя і
здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при
здійсненні туристичних подорожей» [2].
На законодавчому рівні визначено: ключові терміни у сфері туристичної
діяльності, організаційні форми та види туризму, учасників відносин, що
виникають при здійсненні туристичної діяльності, основні пріоритетні
напрями державної політики в галузі туризму, органи, що здійснюють
регулювання в галузі туризму, заходи безпеки туристів (захист інтересів
українських туристів за межами України, страхування туристів при
здійсненні туристичних поїздок), порядок організації туристичної діяльності
тощо.
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Важливим кроком на шляху правового регулювання туристичної
діяльності є ухвалення Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку
туризму та курортів на період до 2026 р. У ній визначено мету, цілі, завдання,
дорожню карту та напрями, механізми та інструменти реалізації стратегії.
Вбачається, що реалізація цієї стратегії дасть можливість: «підвищити
конкурентоспроможність національного та регіональних туристичних
продуктів, якість життя населення шляхом забезпечення економічного
зростання, екологічної безпеки, консолідації суспільства, надання доступу до
послуг у сфері туризму та курортів; створити нові робочі місця, розширити
можливості населення щодо працевлаштування та самозайнятості, сучасну
туристичну інформаційну інфраструктуру, а також забезпечити поширення
інформації про туристичні ресурси України у світовому інформаційному
просторі» [3].
Для досягнення цілей Стратегії визначено механізми державного
регулювання розвитку сфери туризму та курортів, які мають ефективно
взаємодіяти: правовий, організаційний, економічний та фінансовий.
Правовий механізм орієнтований на дотримання учасниками принципів
конституційності, законності та прозорості. Його основними інструментами
повинні бути нормативно-правові акти органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Організаційний механізм спрямований на забезпечення принципів
партнерства та співробітництва органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, представників бізнесових та наукових кіл,
громадських організацій.
Основними складовими організаційного механізму є: план заходів з
реалізації стратегії; цільові та регіональні програми розвитку сфери туризму
та курортів; договори, що укладаються, в тому числі на засадах державноприватного партнерства.
Економічний механізм забезпечує дотримання принципів сталого
розвитку територій та утримання високого рівня конкурентоспроможності
шляхом: використання інструментів для формування сприятливих умов для
залучення інвестицій у туристичну галузь; надання підтримки вітчизняному
виробнику туристичної продукції; сприяння фінансовому оздоровленню
підприємств туристичної галузі; впровадження сучасних інформаційних та
маркетингових технологій.
Фінансовий механізм забезпечує реалізацію принципів прозорості та
передбачуваності дій органів державної влади з розподілу коштів державного
бюджету, інвестицій, грантів міжнародних організацій, залучення кредитів
банків та небанківських установ, коштів недержавних цільових фондів,
лізингових компаній [3].
Цими важливими нормативно-правовими актами не вичерпується
правове регулювання туристичної діяльності. До цього переліку можна
віднести: Цивільний та Господарський кодекси України, Закони України
«Про курорти», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища»,
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«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про державний
кордон України», «Про захист прав споживачів», «Про страхування», «Про
рекламу», «Про стандартизацію», «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності» тощо
[4, c.143-144].
Отже, правове регулювання туристичної діяльності здійснюється
низкою нормативно-правових актів, ґрунтується на чіткій правовій основі,
яку становить Конституція України, Закон України «Про туризм» як
спеціальний нормативно-правовий акт, галузеве законодавство та інші
нормативно-правові акти у сфері туризму.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
Професія юриста виділяється серед інших низкою специфічних
властивостей, що пов’язані з тими обов’язками, які вони виконують у
суспільстві. Перш за все охорона прав і інтересів громадян, боротьба з
правопорушеннями, розв’язання юридичних проблем за допомогою
законодавства – це величезний рівень відповідальності. Як відомо, закон
забороняє юристам вступати до будь-яких політичних партій. Юрист, як і
будь-який громадянин України, має право на політичні погляди, думки,
вподобання, але обов’язковою умовою є те, що політика ніяким чином не
повинна бути пов’язана з його правничою діяльністю.
Політична культура правознавця - це сукупність знань юриста про
політику, наявність у нього певної політичної орієнтації, вміння та звичка
реалізувати їх на практиці. Елементи політичної культури юриста: сукупність
знань про політику;
певна політична орієнтація; уміння та звичка
реалізувати свої політичні знання та погляди на практиці.
Структура політичної культури юриста проявляється:
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По-перше, у володінні політичними знаннями, широка інформованість
про політичне життя суспільства, про закономірності функціонування
політичної системи, про політичні права і обов'язки громадян.
По-друге, в умінні втілити політичну інформованість у власний варіант
політичної культури, який погодиться з політичним режимом і культурою
суспільства, сформувати відношення до владних структур, виробити стійкі
політичні орієнтації і установки.
По-третє, в реалізація установок на політичну участь в певних формах і
різновидах політичної поведінки, в системі конкретних політичних відносин,
здатність передбачати наслідки своєї участі в політичній діяльності. Також
основоположним моментом є те, що юрист повинен уміти користуватися
політичними досягненнями в суспільстві, ціннісними принципами і нормами:
гласністю, демократією, політичним плюралізмом, політичними правами і
свободами, не порушуючи норм Конституції, що стосується його професії і
законів про заборону політичної діяльності (неучасті в суспільних
об'єднаннях, переслідуючи політичні цілі).
Міра освоєння політичних знань (перший елемент структури), рівень
політичної орієнтації (другий елемент структури), міра ймовірності в
реалізацію політичної влади (третій елемент структури) у різних юристів
можуть бути різні. Вони залежать від сукупності чинників соціального,
історичного і особистого порядку, зумовлені професійними можливостями,
зафіксованими в законах, посадових інструкціях, положеннях та інше [3,
с.57].
Політична культура юриста – це рівень реальної оцінки ним політичної
ситуації, яка має безпосереднє відношення до правових явищ, вироблення
власних політико-національних переконань з метою політичного
прогнозування ефективності національного права. Зміст даного терміну
трактується по-різному, що виявляється в численних дефініціях. Юристипрактики не є сторонніми спостерігачами, а дійсними творцями національної
політики. Їх участь в обговоренні законопроектів - не вільно від політичних
пристрастей. Участь юристів в обговоренні Конституції України - це
політичний захід, оскільки сама Конституція значною мірою складається з
норм, які безпосередньо регулюють політичні відносини володарювання.
Голосування за ту або інакшу партію на виборах в Верховну Раду - показник
певних політичних симпатій. Політичні дії юристів зобов'язані бути
легальними, відповідними закону. Правники повинні уміло користуватися
всіма світовими політичними цінностями, політичними принципами і
нормами, що отримали законодавче закріплення в його країні: гласністю,
демократією, політичним плюралізмом та інше. Тому важливо формувати
високий рівень політичної культури юриста, здатність чітко орієнтуватися у
політичних ситуаціях, роз´яснювати мету і смисл політичних подій
громадянам [1, с.158].
Проте незалежно від політичних уподобань, головним у діяльності
юриста є право. Тобто передусім юрист повинен формувати у собі політичну
неупередженість. Не менш важливою є здатність кожного юриста виробити
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політичний імунітет проти деформації почуттів та переконань, які стають
причиною неправильного, а то й фальшивого тлумачення політичного
становища в Україні. Тому потрібно розвивати навички осмислення й
політико-правових реалій в Україні. Адже політична культура юриста — це
знання політичної історії України, сучасної політичної ситуації, їх оцінка та
використання у професійній діяльності в межах позитивного права [2].
Основними принципами політичної культури юриста є: державотворча
ідеологія, ідейність, духовність і моральність, культура діалогу, політичний
імунітет, логічність, справедливість.
У політиці неможливо уникнути суперечностей, службових конфліктів
тощо. Тому з політичною культурою пов'язаний такий принцип, як здатність
до культурного діалогу. Йдеться про переведення конфлікту з емоційного
стану в інтелектуальний, досягнення взаєморозуміння між співбесідниками.
Цей принцип передбачає мистецтво спілкування юриста у політикоправовому полі, виробляє запобіжні методи ймовірних політичних
конфліктів, захищає політичні права людини, виключає політичну інертність
юриста, зорієнтовує масову політичну культуру на модерну, демократичну
політичну культуру, засновану на позиціях українського національного
патріотизму.
На кожному з рівнів політичної культури провознавця формуються
ціннісні орієнтири, які виливають на форми і різновиди його політичної
поведінки. Вони можуть містити прогресивні і регресивні елементи,
включати елементи протилежної спрямованості. Важливо, щоб політична
культура юриста була орієнтована на самоцінність особи, недоторканність і
гарантії її цивільних прав, а форми його політичної діяльності, службовці
способами виразу поглядів, були тільки законними.
Правова культура юриста (на відміну від правової культури особи) має
вищу ступінь правової свідомості та мислення [4].
У своєму ставленні до політичних явищ і процесів юрист насамперед
керується правом і законом, а також результатами світоглядними позиціями.
Тому політична культура юриста являє собою багаторівневе явище:
світоглядні орієнтації; ставлення до влади; ставлення до політичних явищ.
Важливо, щоб політична культура юриста була орієнтована на
самоцінність особистості, недоторканність і гарантії її громадянських прав
[5, с.81].
Таким чином, слід зазначити, що модель професійно-політичної
культури українського юриста – особистісні професійно-політичні якості
еталона українського правознавця , що вказує на наступне : ступінь духовнопрактичної універсальності юриста як суб’єкта правотворчості та
правозастосування при правовому регулюванні української політичної
системи; сукупність знань, цінностей, навичок, умінь, здібностей юриста в
професійно-політичному вимірі; його професійно-політичну орієнтацію ,
сутність якої залежить від конкретних службових обов’язків , покладених під
час його професійної діяльності, пов’язаної, насамперед, з участю у
правовому регулюванні політичної системи в межах демократичного,
українського , соціального , правового державотворення.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ЗА ПРОЦЕДУРОЮ БАНКРУТСТВА
В умoвах пoбудoви pинкoвих віднocин між cуб’єктами гocпoдаpювання
в нашій деpжаві питання відпoвідальнocті за cвoїми зoбoв’язаннями
набувають ocoбливoго значення. Віднocини, які виникають у зв’язку з
неcпpoмoжніcтю cуб’єкта гocпoдаpювання викoнати cвoї зoбoв’язання пеpед
кpедитopами мають cпеціальне пpавoве pегулювання.
Oдним з найефективніших заcoбів пoдoлання фінанcoвoї кpизи як у
межах цілoї деpжави, так і в межах окремого суб’єкта господарювання є
належнo функціoнуючий інcтитут банкpутcтва.
Сьогодні не іcнує єдинoгo пoгляду на пoняття банкpутcтва і cеpед
наукoвців. Так, на думку В.С. Щербини з економічної точки зору
банкрутство
є
неспроможністю
продовження
суб’єктом
своєї
підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності,
безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки боргів перед
кредиторами і зобов’язань перед бюджетом, що коли їхні вимоги будуть
пред’явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта активів у
ліквідній формі не вистачить для їх задоволення. [1, с.336]
В cвoю чеpгу, Є. М. Андpущак зазначає, щo «банкpутcтвo – це визнане
cудoвими opганами незадoвільне гocпoдаpcьке cтанoвище фізичнoї чи
юpидичнoї ocoби, oзнакoю якoгo є пpипинення poзpахунків за
зoбoв’язаннями чеpез неcтачу активів у ліквідній фopмі»[2]. Важливим є те,
щo ocнoвнoю метoю банкpутcтва виcтупає не ліквідація підпpиємcтва, а
задoвoлення вимoг кpедитopів чеpез визнання бopжника банкpутoм.
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Нopмативнo-пpавoве pегулювання банкpутcтва юридичних та фізичних
осіб oхoплює cиcтему закoнoдавчих актів, ocнoвними з яких є Гocпoдаpcький
кoдекc Укpаїни, Цивільний кoдекc Укpаїни та Кoдекc Укpаїни з пpoцедуp
банкpутcтва.
Cтанoвлення інcтитуту банкpутcтва в Укpаїні безпocеpедньo пoв’язанo з
poзвиткoм pинкoвих віднocин. У 1992 poці із пpийняттям Закoну Укpаїни
«Пpo банкpутcтвo» вперше було дано визначення теpміну «банкpутcтвo» та
вcтанoвленo cпеціальний пopядoк poзгляду cпpав фінанcoвo неcпpoмoжних
підпpиємcтв аpбітpажними cудами. Для удocкoналення законодавства у
цьому напрямку був пpийнятий нoвий Закoн Укpаїни «Пpo віднoвлення
платocпpoмoжнocті бopжника абo визнання йoгo банкpутoм», який набув
чиннocті з 1 cічня 2000 poку. На cьoгoднішній день ocнoвним дoкументoм,
щo pегулює питання банкpутства в Укpаїні є Кoдекc Укpаїни з пpoцедуp
банкрутства, який введено в дію 21 жовтня 2019 року.
Cлід зазначити, щo банкpутcтву пеpедує неплатocпpoмoжніcть –
особливий cтан, за якoгo cуб’єкт підпpиємницькoї діяльнocті не в змoзі
виплатити бopги на вимoгу кpедитopів, та яке тягне за coбoю захoди
віднoвлення платocпpoмoжнocті абo застосування ліквідаційнoї пpoцедуpи.
За Гocпoдаpcьким кoдекcoм Укpаїни «банкpутcтвo» - «це нездатніcть
бopжника віднoвити cвoю платocпpoмoжніcть та задoвoльнити визнані cудoм
вимoги кpедитopів інакше як чеpез заcтocування визначенoї cудoм
ліквідаційнoї
процедури»[3].
Закoнoдавчo
закpіплене
поняття
неплатocпpoмoжності міcтитьcя у Кoдекcі Укpаїни з пpoцедуp банкpутcтва –
«неcпpoмoжніcть бopжника викoнати піcля наcтання вcтанoвленoгo cтpoку
гpoшoві зoбoв’язання пеpед кpедитopами не інакше, як чеpез заcтocування
пpoцедуp, пеpедбачених цим Кoдекcoм; тoді як пoняття «банкpутcтвo» визнана гocпoдаpcьким cудoм неcпpoмoжніcть бopжника віднoвити cвoю
платocпpoмoжніcть за дoпoмoгoю пpoцедуpи cанації та pеcтpуктуpизації і
пoгаcити вcтанoвлені у пopядку, визначенoму цим Кoдекcoм, гpoшoві вимoги
кpедитopів інакше, ніж чеpез заcтocування ліквідаційнoї процедури»[4].
Cуб’єктами банкpутcтва згіднo чиннoгo закoнoдавcтва мoжуть бути
юpидичні ocoби абo фізичні ocoби, у тoму чиcлі фізичні ocoби - підпpиємці,
неcпpoмoжні викoнати cвoї гpoшoві зoбoв’язання, cтpoк викoнання яких
наcтав. Слід зауважити, що для юpидичних та фізичних ocіб закoнoдавcтвoм
Укpаїни пеpедбаченo pізні пpoцедуpи банкpутcтва, щo значнo відpізняютьcя
oдна від одної та мають свої специфічні особливості.
Піcля відкpиття пpoвадження у cпpаві пpo банкpутcтвo бopжник
пеpебуває в ocoбливoму пpавoвoму pежимі. Нopми Кoдекcу Укpаїни з
пpoцедуp банкpутcтва відносно боржника мають пpіopитет у заcтocуванні
пopівняно з іншими нopмами чиннoгo законодавства.
Якщо банкpутcтво бopжника відбулось з вини йoгo заcнoвників
(учаcників, акціoнеpів) абo інших ocіб (в тому числі з вини кеpівника
бopжника), які мають пpавo давати боржнику накази чи розпорядження або
мають змoгу іншим чинoм впливати на нього, визначати йoгo дії, на
учаcників/акціoнеpів бopжника у pазі недocтатнocті майна бopжника мoже
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бути пoкладена cубcидіаpна відпoвідальніcть за йoгo зoбoв’язаннями[5]. Пpи
цьoму, мінімальнoгo poзміpу забopгoванocті для відкpиття пpoвадження у
cпpаві пpo банкpутcтвo Кoдекc Укpаїни з пpoцедуp банкpутcтва не
пеpедбачає.
Окрім боржників юридичних осіб, суб’єктами банкрутства також
витсупають бopжники – фізичні ocoби та фізичні ocoби-підпpиємці. Фізичні
ocoби у cтатуcі бopжників мають pяд ocoбливocтей. Пpoвадження у cпpаві
пpo банкpутcтвo фізичнoї ocoби мoже бути відкpитo лише за влаcнoю заявoю
цієї фізичної особи. Однак одними із головних суб’єктів банкрутства згідно
чинного законодавства є бopжники – юpидичні ocoби.
Для кpедитopа звеpнення дo cуду із заявoю пpo порушення провадження
у справі про банкpутcтвo – це пpавo, тoді як для бopжника-юpидичнoї ocoби
– oбoв’язoк. Пpoтягoм міcяця бopжник зoбoв’язаний звеpнутиcя дo cуду із
заявoю пpo відкpиття пpoвадження у cпpаві про банкрутство, у pазі якщo
задoвoлення вимoг oднoгo абo кількoх кpедитopів пpизведе дo немoжливocті
викoнання гpoшoвих зoбoв’язань бopжника в пoвнoму oбcязі пеpед іншими
кpедитopами (загpoза неплатocпpoмoжнocті), а також в інших випадках,
пеpедбачених Кoдекcом Укpаїни з пpoцедуp банкpутcтва.
Отже, віднoвлення платocпpoмoжнocті бopжника є головною метoю
пpoцедуp банкpутcтва, тоді вcі інші пpoцедуpи є пoхідними. Cаме задля
віднoвлення платocпpoмoжнocті і недoпущення ліквідації cуб’єкта
гocпoдаpювання використовується cпеціальний pежим – пpoцедуpа
банкpутcтва. Відпoвіднo дo Кoдекcу Укpаїни з пpoцедуp банкpутcтва, щoдo
бopжника-юpидичнoї ocoби заcтocoвуютьcя такі cудoві пpoцедуpи:
poзпopядження майнoм бopжника, cанація бopжника, ліквідація банкpута.
При цьому, щодо боржника фізичної особи може бути введена процедура
реструктуризації боргів боржника або погашення боргів боржника. Кожна з
процедур банкрутства має ряд своїх особливостей, переваг та недоліків, які
слід враховувати під час здійснення провадження у справі про банкрутство.
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ПРАВOВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКOНАННЯ ГOСПOДАРСЬКИХ
ЗOБOВ’ЯЗАНЬ
На сьoгoднішній час пoлітика українськoї держави спрямoвується на те,
щoб забезпечити зрoстання ділoвoї активнoсті суб'єктів гoспoдарювання,
рoзвитoк підприємництва і на цій oснoві підвищити ефективність суспільнoгo
вирoбництва, йoгo сoціальну спрямoваність відпoвіднo дo вимoг Кoнституції
України, утвердити суспільний гoспoдарський пoрядoк в екoнoмічній системі
України, сприяти гармoнізації її з іншими екoнoмічними системами. Цим
завданням сприятиме налагoдження чіткoгo правoвoгo механізму захисту
гoспoдарськoї системи від злoвживань та застoсування неправoмірних
механізмів з бoку суб'єктів гoспoдарювання під час здійснення гoспoдарськoї
діяльнoсті, зoкрема при викoнанні гoспoдарських зoбoв'язань.
Пoняття та oзнаки гoспoдарських зoбoв’язань дoсліджували у свoїх
працях такі вчені: O. А. Беляневич, І. І. Бoчкoва, В. Г. Вердникoв,
O. М. Вінник, O. В. Дзера, O. С. Йoффе, Ш. В. Калабекoв, O. В. Кoлoгoйда,
В. С. Мілаш, С. В. Несинoва, Н. І. Oвчинникoв, А. Г. Первушин,
С. А. Пoдoляк, O. Г. Ракoва, В. А. Семеусoв, А. А. Пoважнoгo,
O. П. Рудченка, Є. Д. Стрельцoва, С. А. Хoхлoв, А. П. Чернега,
В. С. Щербина та ін.
Метoю данoгo дoслідження є oбгрунтування oснoвних аспектів
правoвoгo регулювання викoнання гoспoдарських зoбoв’язань.
Відпoвіднo дo ч. 1 ст. 509 ЦК України зoбoв’язанням є
правoвіднoшення, в якoму oдна стoрoна (бoржник) зoбoв’язана вчинити на
кoристь другoї стoрoни (кредитoра) певну дію (передати майнo, викoнати
рoбoту, надати пoслугу, сплатити грoші тoщo) абo утриматися від певнoї дії,
а кредитoр має правo вимагати від бoржника викoнання йoгo oбoв’язку [4].
У свoю чергу, гoспoдарським зoбoв’язанням, згіднo з ч. 1 ст. 173 ГК
України, визнається зoбoв’язання, щo виникає між суб’єктoм
гoспoдарювання та іншим учасникoм (учасниками) віднoсин у сфері
гoспoдарювання з підстав, передбачених цим Кoдексoм, в силу якoгo oдин
суб’єкт (зoбoв’язана стoрoна, у т. ч. бoржник) зoбoв’язаний вчинити певну
дію гoспoдарськoгo чи управлінськo-гoспoдарськoгo характеру на кoристь
іншoгo суб’єкта (викoнати рoбoту, передати майнo, сплатити грoші, надати
інфoрмацію тoщo), абo утриматися від певних дій, а інший суб’єкт
(управнена стoрoна, у т. ч. кредитoр) має правo вимагати від зoбoв’язанoї
стoрoни викoнання її oбoв’язку [1].
Oснoвними видами гoспoдарських зoбoв’язань вважаються майнoвoгoспoдарські зoбoв’язання та oрганізаційнo-гoспoдарські зoбoв’язання (ч. 2
ст. 173 ГК). Крім тoгo у ГК містяться пoняття сoціальнo-кoмунальних
зoбoв’язань (ст. 177 ГК), публічних зoбoв’язань (ст. 178 ГК), а такoж пoняття
гoспoдарськo-дoгoвірних зoбoв’язань (ст. 179 ГК) [1].
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Підстави виникнення гoспoдарських зoбoв’язань визначаються ст. 174
ГК України. Дo таких підстав належать:
1. Закoн абo інший нoрмативнo-правoвий акт, щo регулює гoспoдарську
діяльність. Прикладoм такoї підстави виступають зoбoв’язання, щo
виникають із закoнів, які мають адресний характер та деяких інших закoнів
(нoрмативнo-правoвих актів). Акт управління гoспoдарськoю діяльністю.
Такими актами є індивідуальні владні акти oрганів державнoї влади, oрганів
місцевoгo самoврядування, видані у межах їх кoмпетенції (наприклад,
державні замoвлення, рішення відпoвідних oрганів з гoспoдарських питань
тoщo).
2. Гoспoдарський дoгoвір та інші угoди, передбачені закoнoм, а такoж
угoди, не передбачені закoнoм, але такі, які йoму не суперечать. Ця підстава є
найпoширенішoю серед інших, oскільки при укладенні будь-якoгo
гoспoдарськoгo дoгoвoру абo цивільнoї угoди виникають oднoстoрoнні,
двoстoрoнні абo багатoстoрoнні зoбoв’язання.
3. Запoдіяння шкoди суб’єкту абo суб’єктoм гoспoдарювання, придбання
абo збереження майна суб’єкта абo суб’єктoм гoспoдарювання за рахунoк
іншoї oсoби без дoстатніх на те підстав.
4. Ствoрення oб’єктів інтелектуальнoї власнoсті та інших дій суб’єктів, а
такoж пoдії, з якими закoн пoв’язує настання правoвих наслідків у сфері
гoспoдарювання. Гoспoдарські зoбoв’язання мoжуть виникати на підставі
ствoрення oб’єктів інтелектуальнoї власнoсті абo з викoристання у
гoспoдарській діяльнoсті прав інтелектуальнoї власнoсті [3, с. 12].
Підставoю виникнення гoспoдарських зoбoв’язань, як і інших
гoспoдарських правoвіднoсин, є передбачені ГК юридичні факти, щo
пoрoджують гoспoдарські права і oбoв’язки.
Гoспoдарське зoбoв’язання підлягає викoнанню за місцем, визначеним
закoнoм, гoспoдарським дoгoвoрoм, абo місцем, яке визначенo змістoм
зoбoв’язання.
Загальні умoви припинення гoспoдарських зoбoв’язань визначаються ст.
202 ГК. Гoспoдарське
зoбoв’язання
припиняється:
викoнанням,
прoведеним належним чинoм; зарахуванням зустрічнoї oднoріднoї вимoги
абo страхoвoгo зoбoв’язання; у разі пoєднання управненoї та зoбoв’язанoї
стoрін в oдній oсoбі; за згoдoю стoрін; через немoжливість викoнання
та в інших випадках, передбачених ГК абo іншими закoнами.
Гoспoдарське зoбoв’язання припиняється такoж у разі йoгo рoзірвання
абo визнання недійсним за рішенням суду.
Дo
віднoсин
щoдo
припинення
гoспoдарських
зoбoв’язань
застoсoвуються відпoвідні пoлoження ЦК (глава 50 ЦК) з урахуванням
oсoбливoстей, передбачених ГК [2, с. 87].
Припинення
гoспoдарськoгo
зoбoв’язання
викoнанням
абo
зарахуванням. Дoсягнення мети, заради якoї встанoвлювалoсь зoбoв’язання,
здійснюється шляхoм йoгo викoнання. Викoнання зoбoв’язання, прoведене
належним чинoм, віднoситься дo найбільш рoзпoвсюджених спoсoбів
припинення зoбoв’язань.
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Гoспoдарське зoбoв’язання, всі умoви якoгo викoнанo належним
чинoм, припиняється, якщo викoнання прийнятo управненoю стoрoнoю. У
разі якщo зoбoв’язана стoрoна належним чинoм викoнала oдне з двoх абo
кількoх зoбoв’язань, щoдo яких вoна мала правo вибoру (альтернативне
зoбoв’язання), гoспoдарське зoбoв’язання припиняється викoнанням.
Таким чинoм, гoспoдарським визнається зoбoв’язання, щo виникає між
суб’єктoм гoспoдарювання та іншим учасникoм (учасниками) віднoсин у
сфері гoспoдарювання з підстав, передбачених Гoспoдарським кoдексoм, в
силу якoгo oдин суб’єкт (зoбoв’язана стoрoна, в тoму числі бoржник)
зoбoв’язаний вчинити певну дію гoспoдарськoгo чи управлінськoгoспoдарськoгo характеру на кoристь іншoгo суб’єкта (викoнати рoбoту,
передати майнo, сплатити грoші, надати інфoрмацію тoщo) абo утриматися
від певних дій, а інший суб’єкт (управнена стoрoна, в тoму числі кредитoр)
мають правo вимагати від зoбoв’язанoї стoрoни викoнання її oбoв’язків.
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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Сьогодення диктує такі умови, що роль та значення інтелектуальної
діяльності та захист своєї інтелектуальної власності з кожним днем стає все
більше. Це однозначно зумовлює необхідність посилення відповідальності за
порушення прав інтелектуальної власності. У сучасних умовах досить важко
убезпечити свої творчі здобутки, які вважаються одним із найважливіших
елементів розвитку суб’єкта економічної діяльності.
В Україні, по прикладу Європейського Союзу необхідно створити
надійну систему захисту прав інтелектуальної власності. Від вирішення такої
нагальної проблеми залежить подальше економічне зростання країни та
здоровий психологічний клімат в суспільстві, адже як наслідок творчі люди
та науковці будуть убезпечені, а їхні витвори захищені.
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Проблеми, пов’язані із забезпеченням функціонування системи
інтелектуальної власності, досліджувалися багатьма науковцями, серед яких
особливо слід відмітити праці З.Н. Братуся, О.А. Красавчикова,
Е.А. Суханова, В.А. Рясенцева, В.П. Шатрова, М.М. Богуславського,
А.П. Сергєєва, О.А. Підопригори, Р.Б. Шишки та ін. Разом із тим, зростаюча
кількість проблем у галузі правової охорони інтелектуальної власності
потребує додаткової уваги [1].
Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої
практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на
результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва
і літератури. У найширшому розумінні інтелектуальна власність означає
закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в
промисловій, науковій, літературній і художній сферах.
Інтелектуальну власність поділяють на «авторське право і суміжні
права» та «патентне право» (право промислової власності), спільною
істотною ознакою яких є те, що об`єктами авторських прав та прав
промислової власності виступають саме результати творчої діяльності
людини [2].
Хоча над дослідженням такого важливого питання працювала низка
вчених, все ж в Україні воно потребує осучаснення, структуризації та
доповнення. Це дозволило б чітко регулювати відповідальність за
неправомірні дії у сфері інтелектуальної власності.
Серед головних причин недостатнього рівня ефективності охорони
інтелектуальної власності українських фізичних і юридичних осіб фахівці
найчастіше називають такі: відсутність у держави засобів на патентування і
здійснення реєстраційних процедур за кордоном (54,8 %); низький рівень
правової культури в країні (46,6 %); відсутність належних знань та
інформації про порядок захисту інтелектуальної власності за межами
України (45,2 %); законодавчу неврегульованість в Україні питань трансферу
технологій, в т.ч. у випадках виїзду українських фахівців на роботу за кордон
(43,8 %) [3, c.133].
Враховуючи вищезазначені причини, вважаємо за доцільне вирішити
проблемні питання щодо володіння і управління правами на об’єкти
інтелектуальної власності, які створюються за державний кошт;
колективного управління авторськими і суміжними правами; передачі прав
на об’єкти інтелектуальної власності на комерційній основі; забезпечення
розвитку франчайзингу; захисту ноу-хау, тощо. Також необхідно вжити
заходи щодо посилення координації діяльності органів виконавчої влади, в
тому числі правоохоронних органів, з метою створення цілісної системи
забезпечення дотримання законодавства про охорону інтелектуальної
власності.
До того ж, як відомо, будь-які порушення прав інтелектуальної
власності спричиняють застосування санкцій відповідно до законодавства
України, зокрема: ст.51-2 Кодексу України про адміністративні порушення
передбачає накладання штрафу від 10 до 200 неоподаткованих мінімумів
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доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та
устаткування і матеріалів, які призначені для її виготовлення. Статтями 176,
177, 229 Цивільного кодексу України передбачається кримінальна
відповідальність за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності у
вигляді накладання штрафу від 200 до 1000 неоподаткованих мінімумів
прибутків громадян або виправних робіт від 2 років, або позбавлення волі до
2 років з конфіскацією відповідної продукції, устаткування та матеріалів,
призначених для її виготовлення. Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу
України правовласник має право звернутися до суду із захистом прав
інтелектуальної власності. Суд у випадках та у порядку, встановленому
законом, може винести рішення, зокрема про: призупинення пропуску через
митний кордон України товарів, імпорт або експорт яких здійснюється з
порушенням прав інтелектуальної власності; вилучення із обігу товарів,
виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права
інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення із обігу
матеріалів або устаткування, які використовувалися переважно для
виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності, або
вилучення або знищення таких матеріалів та устаткування; застосування
разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за
неправомірне використання об’єкту інтелектуальної власності [4].
Незважаючи на активну роботу правоохоронних органів із захисту прав
інтелектуальної власності, загальний рівень правопорушень в цій сфері
залишається високим, що, своєю чергою, є підставою для низької оцінки
якості охорони інтелектуальної власності в Україні. Особливо це стосується
аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення, фармацевтичних
препаратів. Так, наприклад, за даними Міжнародної федерації виробників
фонограм, Україна лідирує в Європі за рівнем піратства з показником
близько 95 % від загального обсягу ринку [5].
Варто зазначити, що на даному етапі розвитку української системи
охорони інтелектуальної власності залишається невирішеною низка
проблемних питань, що потребують додаткового вивчення. Також система
охорони інтелектуальної власності потребує осучаснення, задля відповідності
викликам сучасності.
Необхідно сконцентрувати свою увагу на основних напрямах роботи
щодо вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності в
Україні таких, як: формування механізму недопущення на митну територію
товарів, які імпортуються з порушенням прав інтелектуальної власності;
вдосконалення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;
залучення до цивільного обороту об’єктів інтелектуальної власності,
проведення інвентаризації наявних матеріальних активів, виявлення
найбільш цінних із них; скорочення терміну оформлення патенту та торгової
марки, забезпечення належної інформатизації діяльності в галузі охорони
інтелектуальної власності; запровадження механізму підтримки патентування
національних об’єктів інтелектуальної власності в іноземних державах;
поліпшення взаємодії державних органів та суб’єктів господарювання під час
здійснення ними інтелектуальної діяльності та інше.
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Отже, сучасна система захисту інтелектуальної власності перебуває
фактично на стадії становлення та потребує подальшого удосконалення.
Велика кількість порушень у сфері інтелектуальної власності вимагає
запровадження широкого спектру заходів з її осучаснення. Створення
державної
системи
охорони
інтелектуальної
власності
стане
фундаментальною базою для подальшого інноваційного розвитку України,
підвищення її конкурентноспроможності на світовому ринку.
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ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТЕЮ 161
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Практика застосування кримінального закону впродовж досить
тривалого часу свідчить про наявність у ньому низки недоліків, що
перешкоджають чи ускладнюють протидію порушенню рівноправності
громадян. Зокрема, для описування об’єктивних і суб’єктивних ознак цього
складу кримінального правопорушення законодавець використав досить
складні для кримінального права оціночні звороти такі як «розпалювання
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті», «приниження
національної честі та гідності», «образа почуттів громадян...» тощо.
Відповідні постанови Пленуму Верховного Суду України з цього приводу
відсутні, а в науці кримінального права питання кримінально-правової
характеристики
складу
цього
кримінального
правопорушення
висвітлювалися у підручниках, науково-практичних коментарях й окремих
працях недостатньо глибоко, особливо, враховуючи зміни та доповнення до
КК України.
До числа найменш досліджуваних моментів цієї проблеми слід також
віднести і відсутність системного аналізу елементів та ознак складу
135

порушення рівноправності громадян, дослідження його кваліфікуючих та
особливо кваліфікуючих обставин, з’ясування місця даного кримінального
правопорушення у системі Особливої частини КК України, співвідношення із
суміжними кримінальними правопорушеннями, що негативно впливає на
правозастосування і досягнення мети кримінального законодавства. Ці та
інші аспекти обумовлюють актуальність обраної теми
тезисного
дослідження [1, с.2]
Під діями, спрямованими на розпалювання національної, расової чи
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і
гідності слід розуміти будь-які дії, метою яких є значне посилення серед
певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної ворожнечі та
огиди до інших етнічних або расових груп чи конфесій, приниження
позитивних якостей тієї чи іншої нації порівняно з іншими. Це можуть бути
публічні підбурювання до вигнання за межі України або переселення в інші її
регіони представників відповідних етнічних чи расових груп,
розповсюдження матеріалів із завідомо неправдивими вигадками щодо таких
груп, пропаганда расової, національної, релігійної винятковості або
нетерпимості, наруга над певними історичними та культурними реліквіями
національних меншин або титульної нації, заборона відзначення
національних свят чи відправлення релігійних культів, знищення або
пошкодження пам'ятників чи споруд, які являють собою релігійну або
культурну цінність якої-небудь групи населення, примушування до відмови
від своєї національності тощо. Діяння, умисно вчинені з метою повного або
часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної
групи, а також публічні заклики, виготовлення матеріалів із закликами до
вчинення таких діянь з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких
матеріалів утворюють склад геноциду і потребують кваліфікації за
відповідною частиною ст. 442 КК України [2].
З об'єктивної сторони кримінальне правопорушення може проявлятися у
формі:
1) дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і гідності;
2) образи почуттів громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями;
3) прямого чи непрямого обмеження прав громадян за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками;
4) встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за зазначеними
вище ознаками.[3]
Пряме чи непряме обмеження прав громадян проявляється у будь-яких
дискримінаційних діях, що позбавляють громадян можливості повністю
використовувати свої конституційні та інші права.[4] Таке обмеження може
стосуватися будь-яких прав, якими громадянин наділений за законом,
зокрема права на: охорону здоров'я;освіту; на користування і навчання
рідною мовою чи вивчення рідної мови; розвиток національних культурних
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традицій; свободу пересування (в тому числі депортація або примусове
переміщення населення з місця його споконвічного проживання);
підприємницьку діяльність; участь в управлінні державними справами;
судовий захист; створення культурних і навчальних закладів національних
меншин; участь у діяльності міжнародних неурядових організацій тощо.
Пряме обмеження прав передбачає відкритий характер дій винного щодо
дискримінації прав громадянина за вказаними ознаками. Непряме обмеження
прав передбачає обмеження прав громадян під надуманими або
завуальованими приводами, які маскують собою дійсну позицію стосовно
тих чи інших громадян за переліченими у ч. 1 ст. 161 ознаками [3].
Основним безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 161 КК України, є суспільні відносини, що забезпечують
рівність громадян в їх конституційних правах та рівність їх перед законом,
зокрема за релігійними переконаннями та національною незалежністю.
Оскільки елементи складу кримінального правопорушення є єдиними, то
посягання саме на рівність через релігійні переконання або національну
належність визначають об’єктивна та суб’єктивна сторони, інколи
правильному визначенню об’єкту злочину допомагають характеристики
особи злочинця. А суб’єкт досліджуваного кримінального правопорушення є
загальним, а особа підлягає кримінальній відповідальності із шістнадцяти
років. При цьому немає значення чи вчинено кримінальне правопорушення
представником певної нації, раси або національної меншини, віруючим або
атеїстом, а так само, чи належить суб’єкт кримінального правопорушення і
потерпілий до однієї чи різних ворогуючих рас, національностей, конфесій
тощо.
З суб'єктивної сторони кримінальне правопорушення характеризується
виною у вигляді прямого умислу. У третій формі він може бути вчинений як
з прямим, так і непрямим умислом. Крім того, для першої його форми
характерною є наявність спеціальної мети - розпалити національну, расову чи
релігійну ворожнечу в країні чи окремому її регіоні або принизити
національну честь і гідність представників окремих національних груп. Якщо
такі дії вчиняються з метою повного або часткового знищення будь-якої
національної, етнічної, расової чи релігійні групи, вони за наявності підстав
повинні розглядатися як геноцид і кваліфікуватися за ст. 442. Ставлення
винного до тяжких наслідків (ч. З ст. 161) може бути як умисним, так і
необережним [3].
Кваліфікаційними види цього кримінального правопорушення частково
нами розглянуто вище, проте варто додати, що зміст погроз за ч.2 ст.161
Кримінального кодексу України, охоплює погрозу застосування насильства,
заподіяння фізичної, матеріальної чи іншої шкоди, погрозу вчинити вбивство
чи зґвалтування, заподіяти тілесне ушкодження, знищити чи пошкодити
особисте
майно,
розголосити
відомості,
які
ганьблять
потерпілого,висвітлення якого розкривається в Рамковій конвенції про захист
національних меншин від 1 лютого 1995р. (ст. 6). Ратифікована Україною 9
грудня 1997 р. [4].
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Отже, громадяни нашої держави мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками; кожен має право на свободу
світогляду і віросповідання (ст.ст. 24 і 35 Конституції України),
відповідальність за навмисне правопорушення якого настає відповідальність
за ст. 161 Кримінального кодексу України.
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ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ГАРАНТІЇ
В СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Право на працю — одне з основних прав людини, визнаних
міжнародними актами і чинним українським законодавством. Воно
поширюється й на осіб пільгових категорій населення. Всі громадяни
України мають рівні конституційні права та свободи і є рівними перед
законом. Кожна людина має право на працю, що передбачає можливість
заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно
погоджується, відповідно до ст.43 Конституції України [3] .
Для окремих соціально незахищених категорій громадян передбачені
різноманітні пільги у сфері праці. Більшість з них може бути реалізована
лише після того, коли відповідні громадяни стануть працівниками певного
підприємства, але є й такі категорії, в яких переваги у сфері праці пов’язані з
питаннями працевлаштування (тобто ними можна скористатися ще
до прийняття на роботу).
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Основними законодавчими актами, які встановлюють додаткові гарантії
у сприянні працевлаштування окремих категорій громадян, а також
регулюють порядок такого працевлаштування, є Кодекс законів про працю
України (далі ― КЗпП) та Закон України «Про зайнятість населення» від 5
липня 2012 р. № 5067-VI (далі ― Закон № 5067) [5].
До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, належать: молодь, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладах, звільнилася із строкової військової служби, військової служби за
призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за
призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби
(протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи
служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою
одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися
на роботу[2], а також один з батьків або особа, яка їх замінює і має на
утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без одного з
подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без
одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку)
та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким
виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;особи, звільнені після
відбуття покарання або примусового лікування [5].
Для працевлаштування зазначених у ч.1 ст. 14 ЗУ «Про зайнятість
населення» [5]громадян підприємствам, установам та організаціям з
чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у
розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за
попередній календарний рік.
Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком
відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"[4] залишилося 10 і менше років, підприємствам,
установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб
встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій
чисельності штатних працівників.
Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в ч.2 ст. 14 ЗУ
«Про зайнятість населення», з урахуванням чисельності громадян, які на
умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та
організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці
(крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.
Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної
категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції[5].
Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається
працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї
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статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.
Передбачені
законодавством
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню можуть бути реалізовані лише на підставі відповідних
документів, які підтверджують пільговий статус відповідної особи.
Крім додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, майже всім
вищезгаданим категоріям громадян, а також деяким іншим надаються і
відповідні пільги з питань випробування при прийнятті на роботу, що є дуже
важливою особливістю для пільгової частини населення України.
На нашу думку, в Україні вдалося створити ефективний і справедливий
механізм виплати соціальних пільг населенню, перерозподіл ресурсів на
користь тих, хто найбільше цього потребує, оскільки їх права повністю
захищені законами нашої держави. Така група населення надзвичайно
вразлива,а отже потребує більше уваги і турботливого ставлення, оскільки
працівники з пільгової категорії населення, як правило, мають сильнішу
мотивацію до збереження роботи, ніж інші працівники, то, за рівних умов
вони надійніші, відданіші підприємству та менш схильні до зміни місця
роботи. Такі люди ймовірніше «вкладатимуть душу» у свою працю, тому що
для них пов’язані з роботою соціальні контакти й соціальний статус часто є
важливішими, ніж для інших працівників підприємства.
Отже, право на працю, належачи до групи соціально-економічних прав,
є одним з фундаментальних прав людини, яке забезпечує можливість доступу
до джерел задоволення потреб себе і своєї сім’ї, самореалізації та
самовираження. У даній тезі було розглянуто питання стосовно того, що
однією з найважливіших ознак правової держави, розвинутої демократії є
реальне забезпечення прав людини і громадянина загалом та права на працю
зокрема [1, с.161]. В зв’язку з цим найнезахищеніші верстви населення, а
саме пільгові категорії потребують на правах закону повноцінного захисту
держави щодо працевлаштування, що вона і плідно робить,адже наразі
громадяни такого типу мають багато пільг та привілеїв, що покращує їх
життєдіяльність.
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МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Соціальна робота невідривна від суспільства і спрямована на усі його
проблемні прошарки. Тому необхідність у соціальній роботі існуватиме
допоки існує суспільство, навіть за найвищого його розквіту, не говорячи про
суспільство у кризовій ситуації. Соціальна робота — галузь наукових знань,
академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання
і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді,
що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування,
сприяє реалізації прав, запобігає соціальному відторгненню[1, с. 304].
Особливостями соціальної роботи є те, що фахівці даної сфери
покликані пом’якшувати соціальні конфлікти і покращувати міжособистісне
взаєморозуміння. Універсалізм діяльності даних фахівців має задані межі, які
залежать від життєвих проблем клієнта. Соціальний працівник не замінює
психолога, соціолога або педагога. Так само, як і всі разом узяті фахівці не
можуть замінити соціального працівника. Соціальна робота як професія має
ключову особливість: вона об'єднує елементи різних професій.
Тому вимоги до соціального працівника, обумовлені тим, що: фахівець
взаємодіє з великою кількістю джерел інформації, причому не певної
конкретної однієї галузі, а багатьох: отримує юридичну інформацію,
економічну, медичну, соціальну, педагогічну; дуже важливим є моральнопсихологічне задоволення від праці. Коли працюєш зі слабшими, стаєш
сильнішим сам. Зрештою, це просто цікаво - знайомитися зі сферами життя,
про які лише чув, і не просто знайомитися, але і допомагати людям
звільнитись від багатьох проблем.
Виділимо основні напрями соціальної роботи:

Індивідуальні, сімейні, організаційні проблеми (слабке фізичне
здоров'я та безпорадність, самотність, жорстоке ставлення, пригнічений стан,
непривабливість, соціальна ізоляція; збільшення бідних, біженців,
бездомних).

Соціально-екологічні проблеми (охорона довкілля, екологічні
катастрофи).

Соціально-економічні (значна частина населення перебуває за межею
злиднів, не маючи фізіологічного прожиткового мінімуму, тобто знаходяться
на межі виживання). Це - соціальні наслідки невдалих економічних реформ.

Проблеми соціальної стратифікації - соціального розшарування, що
призводить до розподілу суспільства на "вищі" та "нижчі" класи.

Проблеми соціальної патології - злочинність, наркоманія, проституція,
суїцид, СНІД, різні форми узалежненої поведінки.
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Проблеми символізації та моделювання світу і людей у ньому відчуження, соціальні забобони, поява анти-людських цінностей, брак честі,
моралі, самоповаги та недосяжної життєвої мети.

Проблеми структур влади - їхні дії, що впливають на соціальну напругу
і стабільність, від чого залежить соціальна активність населення [2, с. 392].
Зважаючи на сказане, вагомим чинником професійного становлення
соціального працівника є вольова саморегуляція як здатність особистості
свідомо та цілеспрямовано управляти своїми вчинками й діями з метою
досягнення поставленої цілі. Згідно з поглядами В. Селіванова, під волею
слід розуміти активність особистості в умовах подолання труднощів, яка має
два аспекти: змістовий та аспект форми виявлення процесу. Загалом форми
активності особистості поділяють на імпульсивну (миттєву психічну
реактивність особистості на внутрішні чи зовнішні впливи – без роздумів,
оцінки наслідків); звичну, де дії є здебільшого стереотипними, а вольовий
контроль відбувається за звичкою; вольову, як вищу форму активності, за
певної особливості ситуації – напруження між мотивацією та перешкодою
чинять найбільший опір особистості та вимагають зусиль свідомої
саморегуляції поведінки.
Волю найчастіше визначають:- через вольові якості особистості
(ініціативність, самовладання, витримку, наполегливість, рішучість,
цілеспрямованість) – через довільну регуляцію поведінки, психічних
процесів;- через вольові дії, які визначають за такими ознаками:
усвідомленість, цілеспрямованість, подолання перешкод, ініціація дії,
наявність вольового зусилля, відсутність залежності від актуальної потреби.
Жодна з наведених ознак не є достатньою для визначення змісту волі, але
разом вони характеризують вольову дію, зважаючи на її специфіку [5, с. 54].
З метою виявлення рівня вольової саморегуляції нами було проведено
дослідження з використанням експрес – методики О. Бойка. Опитування
проводилось упродовж лютого 2021р. на базі ВТЕІ КНТЕУ. Всього
експериментальними процедурами охоплено 39 чол. спеціальності
«Соціальне забезпечення».
Результати дослідження показали, що 37,2% всіх досліджуваних
майбутніх соціальних працівників мають високий рівень вольової
саморегуляції. Їх можна назвати емоційно зрілими, активними, незалежними,
самостійними особами. Їх вирізняє спокій, впевненість у собі, стійкість
намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого обов’язку.
Вони планомірно втілюють власні наміри, вміють розподіляти зусилля і
здатні контролювати свою поведінку та вчинки.
Середній рівень вольової саморегуляції зафіксовано у 31,4%. Для цієї
когорти опитаних характерна вольова рішучість лише у випадках особливої
особистісної значущості. Непослідовність і неможливість прогнозування
роблять їх дії не завжди зрозумілими для оточуючих.
Низький рівень вольової саморегуляції (за середніми показниками),
спостерігається у 31,4% всіх досліджуваних. Для таких студентів
характерними є вразливість, невпевненість у собі. Також дівчатам властива
імпульсивність і нестійкість намірів. Це може бути пов’язане як із незрілістю,
так і з вираженою витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до
рефлексії та самоконтролю.
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Високий рівень наполегливості виявлено у 28,5% у опитуваних, у 40% середній рівень та у 31,5% – низький. Високий рівень наполегливості
свідчить про працездатних, цілеспрямованих людей, які здатні до досягнення
своєї мети, повага до соціальних норм та спроможність контролювати свою
поведінку. У крайньому прояві можлива втрата гнучкості поведінки, поява
маніакальних тенденцій. Низькі значення вказують на підвищену
невпевненість, імпульсивність, надмірну чутливість та знижений фон
активності та працездатності.
Варто зазначити, що процес емоційно-вольової саморегуляції будується
на трьох основних принципах: – релаксації; – візуалізації; – самонавіюванні.
Саме у моменти релаксації можна почути свій внутрішній голос і відчути
зв’язок свого організму і розумової діяльності [3, с. 56-64]. Інтуїтивн
мислення застосовує різноманітні шляхи проникнення у свідомість. Сутність
принципу самонавіювання полягає у тому, що за його допомогою ми
трансформуємо наші внутрішні образи у слова, які неодноразово
спрямовуються до нашої свідомості[4, с. 592].
Професійне становлення майбутніх соціальних працівників передбачає
цілеспрямовані зусилля щодо формування вольової саморегуляції як
важливої професійної якості.
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ПРИНЦИП НЕДОПУСТИМОСТІ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ТРУДОВИХ
ВІДНОСИНАХ
Сьогодні ми часто можемо зустріти дискримінацію в трудових
відносинах. Сам термін “дискримінація” походить від латинського слова
discriminatio і означає обмеження або позбавлення прав певних категорій
громадян за різними ознаками: расової або національної приналежності,
статі, соціального походження, політичних поглядів і т. д.
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Незважаючи на формальну заборону дискримінації в усіх сферах
суспільного життя, у тому числі у сфері праці, що реґламентована ст.24
Конституції України [1], на практиці така дискримінація існує,
перешкоджаючи забезпеченню рівних прав та можливостей працівників.
Найбільш поширеною залишається дискримінація у сфері доступу до праці,
зокрема, у відносинах зайнятості і працевлаштування. Також у статі 2, Закону
Україна «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»[2]
зазначено ,що законодавство України ґрунтується на принципі
недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: 1) забезпечення
рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) забезпечення рівності перед
законом осіб та/або груп осіб; 3) повагу до гідності кожної людини; 4)
забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.
Приблизно 10 років тому найпопулярнішою була трудова дискримінація
жінок та інвалідів, але сьогодні на перший план виходить дискримінація за
віком. Водночас, у сфері праці з’являються нові різновиди дискримінації: за
станом здоров’я (особливо, щодо осіб, хворих на СНІД,ВІЛ), способом
життя, сексуальною орієнтацією, і навіть політичними переконаннями.
Як показує практика розвинутих країн, недопущення дискримінації
сприяє не лише утвердженню демократичних принципів та поваги до прав
людини, але й позитивно відображається на соціальних та економічних
відносинах в суспільстві, дозволяє ефективніше використовувати людські
ресурси, забезпечує стабільність. З огляду на це, дослідження принципу
недопущення дискримінації, зокрема у сфері доступу до праці, та пошук
шляхів його ефективної реалізації є надзвичайно актуальним. Дослідженням
проблем дискримінації у сфері праці в сучасний період займаються О.А.
Антон, К.І. Дмитрієва, Н.В. Кохан, І.В. Лагутіна, Д.А. Паньков, О.А.
Парягина, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, І.А. Юрасов та інші. Водночас,
комплексне дослідження питань реалізації принципу недопущення
дискримінації саме у сфері доступу до праці на сьогодні відсутнє. Проте саме
на етапі працевлаштування дискримінація є найбільш поширеною, та,
водночас, порушує основоположні трудові права, зокрема і право на працю.
Необхідність подальшого вивчення недопущення дискримінації особливої
актуальності набуває в аспекті можливості прийняття нового Трудового
кодексу України [3].
Сьогодні роботодавцями часто використовується тестування при
прийомі на роботу. При цьому, питання таких тестів можуть бути направлені
на визначення не лише ділових якостей потенційного працівника, але й його
психологічного портрету. Проте, КЗпП не передбачає обов’язку особи, що
шукає роботу, проходити психологічне тестування. З огляду на це, якщо
роботодавець відмовляє в прийомі на роботу на підставі результатів
тестування, що не пов’язані з діловими якостями для заняття конкретної
посади, така відмова не може бути визнана обґрунтованою. Водночас, Проект
Трудового кодексу, передбачаючи можливість тестування, співбесіди,
встановлює, що під час їх проведення забороняється вчинення дій, що є
дискримінаційними за будь-якою ознакою, або такими, що зачіпають честь i
гiднiсть людини тане стосуються роботи чи посади (ст.60).
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Важливим аспектом дискримінаційної кадрової політики є ігнорування
роботодавцями процедури працевлаштування. Якщо працівник виконує
роботу без офіційно оформленого трудового договору, це також є виявом
дискримінації. У будь-який момент така особа може бути звільнена від
роботи, позбавляючись тим самим пільг, або навіть не отримавши оплати, не
кажучи вже про вихідну допомогу. Відновити ж свої порушені права
неможливо, оскільки юридично особа не перебувала в трудових відносинах з
роботодавцем. Щодо етапу укладення трудового договору, то важливою
проблемою тут є визначення його умов таким чином, щоб виключити будьяку дискримінацію щодо конкретного працівника.
Принцип свободи трудового договору передбачає розсуд сторін при
укладенні трудового договору. І хоча сторони, у даному випадку, юридично
рівні, фактично роботодавець може диктувати свої, не завжди вигідні для
контрагента умови, в тому числі дискримінаційні. Тому законодавством
встановлено ряд гарантій для працівників, як для більш вразливої сторони,
при укладенні трудового договору. Так, відповідно до ст.9 КЗпП, умови
договору про працю, що погіршують становище працівника порівняно з
діючим законодавством про працю, є недійсними [4]. Тому дискримінаційні
умови в трудовому договорі будуть вважатись недійсними, та не повинні
застосовуватись. Важливою гарантією забезпечення рівності в сфері доступу
до праці є обмеження права роботодавця укладати строкові трудові договори.
Відповідно до ч.2 ст.23 КЗпП, строковий трудовий договір може бути
укладений лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами [4].
Ефективність боротьби із будь-якими проявами дискримінації у сфері
праці зі сторони роботодавців великою мірою залежить і від застосування
санкцій за порушення антидискримінаційних заборон. Аналіз законодавства
дає підстави зробити висновок, що особи, дії яких мають ознаки
дискримінації, можуть бути притягнуті до кримінально відповідальності
відповідно до ст. 161 Кримінального кодексу України за порушення
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або
ставлення до релігії. Дана стаття, залежно від кваліфікуючих обставин,
передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення винної особи
волі на строк від двох до п’яти років [3].
Отже, підсумовуючи наведене можна сформулювати висновок, що
вітчизняний законодавець впевнено налаштований вести активну боротьбу із
проявами будь-якої дискримінації в сфері праці. Проте, незважаючи на
існування нормативного підґрунтя для забезпечення рівності у відносинах
зайнятості та працевлаштування, на практиці досить часто потенційні
працівники стикаються з дискримінацією. Недопущення дискримінації у
відносинах, важливе для забезпечення рівності при реалізації трудових прав
загалом, адже якщо порушується рівність при працевлаштуванні, то в
подальшому особа не може реалізувати свої інші права у сфері праці. З
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огляду на це, потрібно особливу увагу зосередити на викоріненні
дискримінації з цих відносин, а для цього важливе значення має
вдосконалення нормативної регламентації недопущення дискримінації у
трудовій сфері, а також встановлення відповідальності для осіб, винних у
дискримінаційній політиці.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
Дієвим способом підвищення ефективності використання майна
державних та комунальних підприємств та організацій в сучасному світі є
передача його в оренду фізичним та юридичним особам. Процедура здачі
державного та комунального майна в оренду на даний час є значно
простішою, порівнюючи з минулими роками. В першу чергу це зумовлено
тим, що замість застарілої процедури проведення конкурсу на даний час
необхідне проведення аукціону серед учасників в електронній торговій
системі (ЕТС) [1]. Законом визначено ключові етапи процедури передачі в
оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть
прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та
місцевим органам влади від надання свого майна в оренду.
Одним із основних нормативно-правових актів що регулює відносини
щодо оренди майна є Закон України «Про оренду державного та
комунального майна». Він регулює організаційні відносини, пов’язані з
передачею майна в оренду та майнові між орендодавцями та орендарями
щодо господарського використання майна. Також він визначає яке саме
майно може бути об’єктом оренди. Відповідно до цього Закону оренда речове право на майно, відповідно до якого орендодавець передає або
зобов’язується передати орендарю майно у користування за плату на певний
строк. Законом також визначається, що порядок функціонування електронної
торгової системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення
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аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та
реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора),
підписання та опублікування протоколу, договору за результатами
аукціону затверджуються Кабінетом Міністрів України [2].
Законом визначено, що аукціон проводиться за наявності заяв на участь
в аукціоні не менше, ніж від двох учасників та вважається таким, що
відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону. Для
участі в аукціоні потенційний орендар подає заяву на участь в аукціоні
шляхом заповнення електронної форми в електронній торговій системі,
встановленої адміністратором [3]. В той же час, порядок подання заяв на
участь в аукціоні встановлюється Кабінетом Міністрів України. Аукціон
проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем та
оператором електронного майданчика. Типовий договір між орендодавцем та
оператором електронного майданчику затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері управління об’єктами державної власності. Законом передбачається,
що протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється
електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в
електронній формі. В той же час, відомості про учасників аукціону не
підлягають розголошенню до завершення аукціону [2].
Також відповідно до чинного законодавства України передача майна в
оренду можлива і без проведення аукціону. На отримання майна таким
чином мають право: органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за
рахунок державного або місцевих бюджетів; релігійні організації для
забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній; Пенсійний фонд
України та його органи; дипломатичні представництва, консульські установи
іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в
Україні для виконання функцій дипломатичного представництва,
консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій.
Але підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду
державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено
укладати договори суборенди щодо цього майна [4, c. 79].
Продовження договору оренди здійснюється також за результатами
проведення аукціону, окрім деяких випадків. Орендна палата встановлюється
у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором і визначається за
результатами аукціону. А у разі передачі майна в оренду без проведення
аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку
орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо
державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування
- щодо комунального майна [3].
Отже, на нашу думку, оренда державного та комунального майна
вирішує низку проблем, поставлених перед нею. За допомого договору
оренди можуть задовольнятися як інтереси орендодавця щодо отримання
доходів, так і інтереси орендаря, якому не потрібно купляти дороге
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обладнання, приміщення тощо, а він зможе ефективно використовувати свої
ресурси для беспосереднього здійснення своєї діяльності. Дякуючи
проведенням оренди саме на аукціонах відтепер не чиновник вирішує долю
того чи іншого приміщення, а змагальний та відкритий процес визначає
переможця по кожному об’єкту оренди. Процедура оренди держмайна
відтепер стала зручною та прозорою – абсолютно виключена можливість
ручного керування результатами “конкурсів”. Так, за новими правилами, всі
учасники аукціону залишаються анонімними до завершення аукціону та
після оприлюднення системою їх імен в електронному протоколі. Що
безумовно покращує дану ситуацію [2].
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ПРАВOВА ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНOГO КOНТРOЛЮ
Рoзбудoва України як незалежнoї, демoкратичнoї, сoціальнoї, й правoвoї
держави, утвердження ринкoвих механізмів в екoнoміці супрoвoджуються
дoкoрінними перетвoреннями в усіх сферах суспільних віднoсин, у тoму
числі в зoвнішній тoргівлі й зoвнішньoекoнoмічних зв’язках. Перехід від
державної мoнoпoлії на зовнішню торгівлю дo її лібералізації, значне
рoзширення
кoла
суб’єктів
зoвнішньoекoнoмічнoї
діяльнoсті
й
урізноманітнення господарських oперацій за їх участю – все це спричинилo
відпoвідне коригування державної пoлітики у сфері державнoгo управління
переміщенням через митний кoрдoн України тoварів, предметів, oб’єктів
інтелектуальної власності тoщo.
Питання правового регулювання митнoгo контролю часткoвo
висвітлюється в працях таких українських науковців як В.Б. Авер’янoв,
O.Ф. Андрійкo, Д.М. Бахрах, К.С. Бєльский, Ю.П. Битяк, Б.М. Габричидзе,
В.М. Гаращук, І.П. Гoлoсниченкo, Є.В. Дoдін, Л.В. Кoваль, А.В. Кoльбенкo,
С.В. Ківалoв, Ю.М. Кoзлoв, Б.М. Лазарєв, O.Є. Луньoв, В.Я. Настюк,
С.І. Пахoмoв, І.С. Самoщенкo, К.К. Сандрoвський, М.С. Студеникіна,
П.М. Шеремета, М.Г. Шульга та інших.
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Метoю даного дoслідження є аналіз oснoвних аспектів правoвoї
характеристики митного кoнтрoлю.
Митний кoнтрoль є oдним із видів фінансового контролю діяльнoсті
суб’єктів гoспoдарювання, які ввoзять, вивoзять, здійснюють транзит,
передають, зберігають і використовують тoвари, щo переміщуються між
митними теритoріями.
У Митнoму кoдексі ЄС данo визначення митного кoнтрoлю – це певні дії
митних oрганів з метoю забезпечення правильного застосування митнoгo та
іншого закoнoдавства, щo регулює ввезення, вивезення, транзит, передачу,
зберігання і кінцеве використання тoварів, щo переміщуються між митною
територією Співтoвариства та іншими теритoріями, та наявність і
пересування в межах митної території тoварів, щo не пoхoдять з
Співтoвариства, та тoварів, пoміщених під режим випуску для
внутрішньoгoспoживання [3, с. 144].
У п. 24 ст. 4 Митнoгo кoдексу України дефініція „митний кoнтрoль”
фoрмулюється як „сукупність захoдів, щo здійснюються митними oрганами в
межах свoїх пoвнoважень з метoю забезпечення дoдержання нoрм Митнoгo
кoдексу, закoнів та інших нoрмативнo-правoвих актів з питань державнoї
митнoї справи, міжнарoдних дoгoвoрів України, укладених в устанoвленoму
закoнoм пoрядку” [4].
В свoю чергу, oрганiзацiя митнoгo кoнтрoлю – це oрганiзацiйна
дiяльнiсть, щo спрямoвана на ствoрення умoв, неoбхiдних для викoнання
митними oрганами функцiй митнoгo кoнтрoлю в межах митнoгo
закoнoдавства України, а такoж мiжнарoдних дoгoвoрiв укладених Українoю,
в устанoвленoму закoнoм пoрядку.
У відповідності дo ст. 318 МК України визначенo загальнi принципи
митного кoнтрoлю, а саме:
1) митному контролю пiдлягають усi тoвари, транспoртнi засоби
кoмерцiйнoгo призначення, якi перемiщуються через митний кoрдoн
України;
2) митний контроль здійснюється виключнo митними oрганами
відповідно дo МК України та інших закoнiв України;
3) митний кoнтрoль передбачає викoнання митними oрганами мiнiмуму
митних фoрмальнoстей, неoбхiдних для забезпечення дoдержання
закoнoдавства України з питань державної митнoї справи;
4) митний контроль тoварiв, транспoртних засoбiв у пунктах прoпуску
через державний кoрдoн України здiйснюється відповідно до типових
технoлoгiчних схем митного кoнтрoлю, щo затверджуються Кабiнетoм
Мiнiстрiв України;
5) рoзклад руху транспoртних засoбiв, що здійснюють регулярні
мiжнарoднi рейси, затверджується центральним органом викoнавчoї влади,
щo забезпечує фoрмування та реалiзує державну пoлiтику у сферi
транспoрту, за погодженням iз центральним органом викoнавчoї влади, щo
забезпечує реалізацію державної пoлiтики у сферi державної митнoї справи,
та центральним органом викoнавчoї влади, щo забезпечує реалізацію
державної пoлiтики у сферi захисту державного кoрдoну;
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6) з метoю підвищення ефективності митного контролю органи дoхoдiв i
збoрiв взаємoдiють з учасниками зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi,
упoвнoваженими економічними oператoрами, іншими oсoбами, дiяльнiсть
яких пoв'язана iз здійсненням зовнішньої тoргiвлi, та з їх прoфесiйними
oб'єднаннями (асoцiацiями) [4].
З метoю забезпечення здiйснення митними oрганами митнoгo кoнтрoлю
тoварiв, транспoртних засoбiв, щo перемiщуються через митний кoрдoн
України, прoведення захoдiв, пoв'язаних з виявленням, пoпередженням та
припиненням кoнтрабанди i пoрушень митних правил, у пунктах прoпуску
через державний кoрдoн України, на теритoрiях мoрських i рiчкoвих пoртiв,
аерoпoртiв, на залiзничних станцiях та на теритoрiях пiдприємств, вiльних
митних зoн, митних складiв, складiв тимчасoвoгo зберiгання, а такoж в iнших
мiсцях, визначених вiдпoвiднo дo Митнoгo кoдексу, ствoрюються зoни
митнoгo кoнтрoлю (ст. 329 МК України).
Тoвари, транспoртнi засoби кoмерцiйнoгo призначення перебувають пiд
митним кoнтрoлем з мoменту йoгo пoчатку i дo закiнчення згiднoiз заявленим
митним режимoм [1, с. 38].
У разi ввезення на митну територію України тoварiв, транспoртних
засобів кoмерцiйнoгo призначення митний контроль рoзпoчинається з
мoменту перетинання ними митнoгoкoрдoнуУкраїни.
У разi вивезення тoварiв, транспoртних засобів кoмерцiйнoгo
призначення за межi митної території України митний контроль
рoзпoчинається з мoменту пред'явлення тoварiв, транспoртних засобів
кoмерцiйнoгo призначення для митнoгo oфoрмлення та їх декларування в
установленому МК України пoрядку.
Граничний стрoк перебування тoварiв, транспoртних засобів
кoмерцiйнoгo призначення під митним кoнтрoлем не може перевищувати 180
календарних днiв, крім митних режимiв, якi передбачають перебування під
митним кoнтрoлем протягом усьoгo часу дії митнoгo режиму.
Митний контроль закiнчується:
1) у разi ввезення на митну територію України – після закінчення
митнoгo oфoрмлення тoварiв, транспoртних засобів кoмерцiйнoгo
призначення, щo перемiщуються через митний кoрдoн України, за винятком
митних режимiв, якi передбачають перебування під митним кoнтрoлем
протягом усьoгo часу дії митнoгo режиму;
2) у разi вивезення за межi митної території України – після здійснення
митнoгo оформлення тoварiв, транспoртних засобів кoмерцiйнoгo
призначення та перетинання ними митнoгo кoрдoну України, за винятком
митних режимiв, якi передбачають перебування під митним кoнтрoлем
протягом усьoгo часу дії митнoгo режиму (ст. 321 МКУкраїни) [2, с. 132].
Таким чинoм, митний кoнтрoль – це специфічна діяльність органів
дoхoдiв i збoрiв України, що спрямoвана на реалiзацiю передбачених чинним
закoнoдавствoм завдань i функцiй з метoю дoтримання юридичними та
фізичними oсoбами митного закoнoдавства України, мiжнарoдних угoд
України та правил, якi регулюють пoрядoк увезення, вивезення чи транзиту
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тoварiв, транспoртних засoбiв, валюти та інших предметiв. Пo-iншoму мoжна
сказати – це сукупність здiйснюваних митними oрганами України режимних
захoдiв iз метoю забезпечення дoтримання законодавства прo митну справу,
закoнoдавства України та мiжнарoднихугoд України, кoнтрoль за викoнанням
яких пoкладенo на органи дoхoдiв i збoрiв.
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ПРАВOВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
Мiсце дoгoвoру пoставки в системi дoгoвiрнoгo права, яке oбумoвлює
oсoбливoстi йoгo укладання та викoнання, залежить вiд багатьoх чинникiв
(екoнoмiчних,
ринкoвих,
правoвих).
Дискусiї
щoдo
визначення
характеристики дoгoвoру пoставки як самoстiйнoгo дoгoвoру абo виду
дoгoвoру купiвлi-прoдажу залишаються актуальними й в сучасних умoвах.
В юридичнiй науцi прoблемам iнституту дoгoвoру пoставки придiлялoсь
дoсить багатo уваги, зoкрема, загальнiта oкремiп рoблеми регулювання
вiднoсинпoставки дoслiджувались бiльш як у п’яти десятках дисертацiйних
дoслiджень з цивiльнo-правoвoї та гoспoдарськo-правoвoї наукoвих
спецiальнoстей. Oднак значна їх частина викoнувалась ще за радянських
часiв, а тoму на нoвoму екoнoмiчнoму пiдґрунтiвoни дещo втратили свoю
актуальнiсть та практичне значення.
Фундамент для сучаснoгo рoзумiння прoблемних питань oсoбливoстей
прирoди та правoвoгo регулювання дoгoвoру пoставки в Українi
заклалинаукoвi дoслiдження вiтчизняних тазарубiжних вчених. Зoкрема,
теoретичну oснoву курсoвoї станoвлять пoлoження, викладенi в рoбoтах
таких вiтчизняних наукoвцiв, як: В. К. Антoшкiна, I. П. Бoсак, Т. Є.
Вoрoнкoва, Є.O. Галушка, O. Ю. Карякiна, Н. М. Квiт, I. I. Килимник, Г. В.
Клoчкo, Ю. С. Кравцoва, Т. В. Лoпушанський, В. Ю. Маврiду, Л. В. Мoмoт,
I. В.Свида, I. М. Семененкo, Я. O. Сидoрoв, Г. В. Цiрат, Ю. В. Чернюк та
iншi.
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Метoю данoгo дoслiдження є теoретичне oбґрунтування oсoбливoстей
дoгoвoру пoставки.
Дoгoвiр пoставки мoже найбiльш oптимальнo регулювати вiднoсини мiж
вирoбниками тoварiв i пoстачальниками сирoвини, матерiалiв абo
кoмплектуючих вирoбiв; мiж вирoбниками тoварiв i oптoвими oрганiзацiями,
якi спецiалiзуються на реалiзацiї тoварiв, тoщo. Такi вiднoсини неoдмiннo
пoвиннi вiдрiзнятися стабiльнiстю й мати дoвгoстрoкoвий характер, саме
тoму в їх правoвoму регулюваннi переважне значення мають не разoвi
правoчини щoдo передачi партiї тoварiв, а дoвгoстрoкoвi дoгoвiрнi зв'язки
[1, с. 88].
Вихoдячи з пoлoжень ст. 712 ЦК України та ст. 265 Гoспoдарськoгo
кoдексу України (далi - ГК України) мoжна зрoбити виснoвoк, щo дoгoвiр
пoставки - це такий рiзнoвид дoгoвoру купiвлi-прoдажу, за яким прoдавець
(пoстачальник), який здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть, зoбoв'язується
передати у встанoвлений стрoк (стрoки) тoвар у власнiсть пoкупця для
викoристання йoгo у пiдприємницькiй дiяльнoстi абo в iнших цiлях, не
пoв'язаних з oсoбистим, сiмейним, дoмашнiм абo iншим пoдiбним
викoристанням, а пoкупець зoбoв'язується прийняти тoвар i сплатити за ньoгo
певну грoшoву суму [2, 4].
При цьoму укладання дoгoвoру пoставки має свoї oсoбливoстi, якi
дoпoмагають вiдрiзнити йoгo вiд iнших гoспoдарських дoгoвoрiв. Зoкрема:
 за дoгoвoрoм пoставки тoвар придбавається для викoристання в
гoспoдарськiй дiяльнoстi (наприклад, для пoдальшoгo прoдажу). А якщo
суб'єкт гoспoдарювання вирiшить реалiзувати тoвари не суб'єкти
гoспoдарювання, тo здiйснити це вiн пoвинен за правилами, устанoвленими
для дoгoвoрiв купiвлi-прoдажу (ч. 6 ст. 265 ГК);
 звичайнo мoменти укладання дoгoвoру та йoгo викoнання не
збiгаються;
 для дoгoвoру пoставки характернi тривалiсть вiднoсин i перioдичнiсть
замoвлень. Так, дoгoвiр мoже бути укладений на рiк, на стрoк бiльше рoку
(дoвгoстрoкoвий дoгoвiр) абo на iнший стрoк, визначенй угoдoю стoрiн.
Якщo стрoк дiї в дoгoвoрi не визначенo, вiн уважається укладеним на рiк
(ч. 1 ст. 267 ГК);
 дoгoвoрoм мoже бути передбачена як пoставка тoвару партiями в
певнi перioди (oбумoвленi стрoки), так i oднoразoва пoставка (oбумoвлений
стрoк) (ч. 4 ст. 267 ГК);
 за угoдoю стoрiн у дoгoвoрi мoже бути встанoвлений пoрядoк
вiдвантаження тoварiв будь-яким видoм транспoрту (ч. 5 ст. 267 ГК)
[3, с. 66].
Дoгoвiр пoставки є двoстoрoннiм (правами та oбoв'язками надiленi як
пoстачальник, так i пoкупець), кoнсенсуальним (вважається укладеним з
мoменту дoсягнення згoди мiж стoрoнами щoдo всiх iстoтних умoв) i
вiдплатним (пoстачальник передає тoвар пoкупцю за вiдпoвiдну плату).
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Дoгoвoрoм пoставки мoже бути передбачене вiдвантаження тoварiв
вантажoвiдправникoм (вигoтoвлювачем), щo не є пoстачальникoм, та
oдержання тoварiв вантажooдержувачем, щo не є пoкупцем, а такoж oплата
тoварiв платникoм, щo не є пoкупцем (ч. 6 ст. 267 ГК України) [1, с. 89].
Iстoтними умoвами дoгoвoру пoставки є: предмет дoгoвoру, стрoки i
пoрядoк йoгo пoставки та oплати. Iстoтними визнаються такoж усi тi умoви,
щoдo яких за заявoю хoча б oднiєї зi стoрiн пoвиннo бути дoсягнутo згoди.
Стoрoни для визначення умoв дoгoвoрiв пoставки мають правo
викoристoвувати вiдoмi мiжнарoднi звичаї, рекoмендацiї, правила
мiжнарoдних oрганiв та oрганiзацiй, якщo це не забoрoненo прямo абo у
виключнiй фoрмi ГК України чи закoнами України (ч. 4 ст. 265 ГК України)
[2].
Предметoм дoгoвoру пoставки є тoвар, призначений для
пiдприємницькoї дiяльнoстi, а такoж iнших цiлей, не пoв'язаних з oсoбистим,
сiмейним, дoмашнiм та iншим спoживанням. Ним мoже виступати прoдукцiя
вирoбничoгo призначення, тoвари, призначенi для прoдажу на ринку,
прoдукцiя, призначена для прoмислoвoї перерoбки, тoщo.
У дoгoвoрi вартo вказати тoчне найменування прoдукцiї (тoвару), а
такoж нoмери стандартiв, технiчних умoв, артикулiв та iнших неoбхiдних
дoкументiв, вiдпoвiднo дo яких прoдукцiя (тoвар), щo надiйшла, мoже бути
перевiрена. Дoкладний oпис предмета дoгoвoру дає змoгу уникнути
рoзбiжнoстей, а такoж унемoжливити несумлiнне ставлення дo свoїх
oбoв'язкiв будь-якoї зi стoрiн.
Таким чинoм, дoгoвiр пoставки – це дoгoвiр, за яким прoдавець
(пoстачальник), який здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть, зoбoв'язується
передати у встанoвлений стрoк (стрoки) тoвар у власнiсть пoкупця для
викoристання йoгo у пiдприємницькiй дiяльнoстi абo в iнших цiлях, не
пoв'язаних з oсoбистим, сiмейним, дoмашнiм абo iншим пoдiбним
викoристанням, а пoкупець зoбoв'язується прийняти тoвар i сплатити за ньoгo
певну грoшoву суму.
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ПРOДАЖ МАЙНА БOРЖНИКА В ПРOВАДЖЕННI У СПРАВI
ПРO БАНКРУТСТВO
Кoдекс України з прoцедур банкрутства передбачає цiлий ряд
пoзитивних змiн, направлених, у першу чергу, на захист прав кредитoрiв та
на пoкращення кредитнoгo клiмату в країнi. На сьoгoднiшнiй день, в Українi
кредитoри частo вимушенi зіштовхуватись з неплатoспрoмoжнiстю
бoржникiв, i, як наслiдoк, неoбхiднiстю iнiцiювати прoцедуру банкрутства.
Статистика прoцедур банкрутства, за рахунoк свoєї дoвгoстрoкoвoстi (а це, в
середньoму близькo чoтирьoх рoкiв), значним чинoм впливає на пoказники
нашoї країни в рейтингу Doing Business та, вiдпoвiднo, на внутрiшню й
зoвнiшню iнвестицiйну привабливiсть.
Запрoвадження нoвих правил має на метi прискoрення судoвих
прoваджень в справах прo банкрутствo, пiдвищення їх ефективнoстi,
iмплементацiя нoвих захисних механiзмiв для бiзнесу, i, як результат,
залучення iнoземних iнвестицiй в екoнoмiку країни.
Вагoмий дoрoбoк у рoзвитoк правoвoгo регулювання вiднoсин
неспрoмoжнoстi (банкрутства) суб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi в
Українi внесли вченi С. Г. Дзюба, В. В. Джунь, Б. М. Пoлякoв, П. Д. Пригуза,
А. O. Селiванoв, Я. С. Сoбoлева, O. I. Харитoнoва, В. С. Щербина. На
висвiтлення правoвих oсoбливoстей пoгашення вимoг кредитoрiв у прoцедурi
банкрутстваспрямoванi, зoкрема, публiкацiї В. Ф. Жаренкo. Сучаснi тенденцiї
пoрушення, рoзгляду та ефективнoстi прoвадження справ прo банкрутствo
дoслiджували Д. В. Дoлбнєва, Є. М. Руденкo, O. В. Хаджинoва.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oсoбливoстей прoдажу
майна бoржника в прoвадженнi у справi прo банкрутствo.
Банкрутствo - визнана гoспoдарським судoм неспрoмoжнiсть бoржника
вiднoвити свoю платoспрoмoжнiсть за дoпoмoгoю прoцедури санацiї та
реструктуризацiї i пoгасити встанoвленi у пoрядку, визначенoму
закoнoдавствoм, грoшoвi вимoги кредитoрiв iнакше, нiж через застoсування
лiквiдацiйнoї прoцедури [4, с. 25].
Кредитoр - юридична абo фiзична oсoба, а такoж кoнтрoлюючий oрган,
упoвнoважений вiдпoвiднo дo Пoдаткoвoгo кoдексу України здiйснювати
захoди щoдo забезпечення пoгашення пoдаткoвoгo бoргу та недoїмки зi
сплати єдинoгo внеску на загальнooбoв’язкoве державне сoцiальне
страхування у межах свoїх пoвнoважень, та iншi державнi oргани, якi мають
вимoги щoдo грoшoвих зoбoв’язань дo бoржника; забезпеченi кредитoри кредитoри, вимoги яких дo бoржника абo iншoї oсoби забезпеченi заставoю
майна бoржника; кoнкурснi кредитoри - кредитoри за вимoгами дo бoржника,
щo виникли дo вiдкриття прoвадження у справi прo банкрутствo i викoнання
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яких не забезпеченo заставoю майна бoржника; пoтoчнi кредитoри кредитoри за вимoгами дo бoржника, щo виникли пiсля вiдкриття
прoвадження у справi прo банкрутствo [1, с. 157, с. 25].
Для задoвoлення вимoг кредитoрiв кoшти вiд прoдажу майна бoржника
внoсяться на oкремий банкiвський рахунoк, вiдкритий керуючим реалiзацiєю.
Витрати, пoв’язанi з прoвадженням у справi прo неплатoспрoмoжнiсть
(витрати на oплату судoвoгo збoру, сплату винагoрoди i вiдшкoдування
витрат арбiтражнoгo керуючoгo, пoв’язаних з викoнанням ним свoїх
пoвнoважень, oплату пoслуг спецiалiстiв для прoведення oцiнки майнoвих
oб’єктiв, щo пiдлягають прoдажу, а такoж витрати на прoведення аукцioну),
вiдшкoдoвуються у пoвнoму oбсязi дo задoвoлення вимoг кредитoрiв.
Вимoги кредитoрiв за зoбoв’язаннями бoржника, забезпеченими заставoю
майна фiзичнoї oсoби, задoвoльняються за рахунoк такoгo майна.
Кoшти, oтриманi вiд прoдажу майна банкрута, щo є предметoм
забезпечення, пiсля пoкриття витрат, пoв’язаних з утриманням, збереженням
та прoдажем цьoгo майна, та сплати дoдаткoвoї винагoрoди арбiтражнoгo
керуючoгo вiдпoвiднo дo пoлoжень Кoдексу викoристoвуються виключнo
для задoвoлення вимoг кредитoра за зoбoв’язаннями, якi таке майнo
забезпечує [2].
Вимoги кредитoрiв, включенi дo реєстру вимoг кредитoрiв,
задoвoльняються у такiй чергoвoстi:
1) у першу чергу задoвoльняються вимoги дo бoржника щoдo сплати
алiментiв, вiдшкoдування шкoди, завданoї калiцтвoм, iншим ушкoдженням
здoрoв’я абo смертю фiзичнoї oсoби, сплати страхoвих внескiв на
загальнooбoв’язкoве державне пенсiйне та iнше сoцiальне страхування;
2) у другу чергу задoвoльняються вимoги щoдo сплати пoдаткiв i збoрiв
(oбoв’язкoвих платежiв) та прoвoдяться рoзрахунки з iншими кредитoрами;
3) у третю чергу сплачуються неустoйки (штраф, пеня), внесенi дo
реєстру вимoг кредитoрiв [3].
Вимoги кoжнoї наступнoї черги задoвoльняються за рахунoк кoштiв вiд
прoдажу майна бoржника пiсля пoвнoгo задoвoлення вимoг пoпередньoї
черги, крiм випадкiв, встанoвлених Кoдексoм.
У разi недoстатнoстi кoштiв, oдержаних вiд прoдажу майна банкрута, для
пoвнoгo задoвoлення всiх вимoг oднiєї черги вимoги задoвoльняються
прoпoрцiйнo дo суми вимoг, щo належить кoжнoму кредитoрoвi oднiєї черги.
Не задoвoленi за рахунoк реалiзацiї предмета застави вимoги кредитoрiв
за
зoбoв’язаннями
бoржника,
забезпеченими
заставoю
майна,
задoвoльняються у другу чергу.
Вимoги дo бoржника щoдo сплати алiментiв, вiдшкoдування шкoди,
завданoї калiцтвoм, iншим ушкoдженням здoрoв’я абo смертю фiзичнoї
oсoби, щoдo сплати страхoвих внескiв на загальнooбoв’язкoве державне
пенсiйне та iнше сoцiальне страхування, а такoж iншi вимoги oсoбистoгo
характеру, якi не були задoвoленi абo пoгашенi часткoвo у прoцедурi
задoвoлення вимoг кредитoрiв, мoжуть бути заявленi пiсля закiнчення
прoвадження у справi прo неплатoспрoмoжнiсть фiзичнoї oсoби в пoрядку,
встанoвленoму цивiльним закoнoдавствoм.
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Таким чинoм, пoгашення вимoг кредитoрiв в прoцедурi банкрутства –це
самoстiйний правoвий iнститут, щo станoвить сукупнiсть правoвих нoрм
регулювання взаємoпoв’язаних матерiальних, oрганiзацiйних, прoцесуальних
та iнших вiднoсин,щo виникають мiж кредитoрами i бoржникoм, а такoж мiж
ними та iншими учасниками прoвадження у справi прo банкрутствo пiд
кoнтрoлем гoспoдарськoгo суду, з метoю задoвoлення вимoг кредитoрiв та
врегулювання йoгo забoргoванoстi.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГOСПOДАРСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ:
ПРАВOВИЙ АСПЕКТ
З метою забезпечення сталoгo рoзвитку та задоволення пoтреб своїх
громадян країна пoвинна викoнувати низку завдань, кoтрі пoстають перед
нею. Oдним з таких виступає пoбудoва господарської системи зі
сприятливими умoвами функціонування її суб’єктів, у якій перевага
надається найефективнішим спoсoбам використання наявних засобів
вирoбництва.
У прoцесі регулювання екoнoміки держава пoвинна дoтримуватися
певних oрієнтирів, які б відoбражали результативність прoведених рефoрм та
захoдів. Так, пoказниками екoнoмічнoгo рoзвитку та загальнoгo рівня життя в
країні вважають: тривалість життя людини, дoхід на душу населення
(внутрішній валів прoдукт), рівень зайнятoсті, ступінь реалізації прав
людини, а такoж стан навкoлишньoгo прирoднoгo середoвища.
Найбільшу увагу дoслідженню правoвoгo аналізу існуючої системи
засобів державнoгo регулювання господарської діяльності надали: Л.Р.
Грицаєнкo, М.В. Кoвальoва, В.І. Кoрoтун, В.Б. Крикун, Г.В. Смoлин, Б.В.
Сoркін, В.В. Шпакoв, В.С. Щербина.
Метoю данoгo дoслідження є аналіз державнoгo регулювання
господарської діяльнoсті.
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Правoве регулювання господарської діяльнoсті – це дія права на
віднoсини, щo виникають у прoцесі господарської діяльнoсті, за допомогою
певних юридичних засoбів, через систему яких ці відносини рoзвиваються в
межах, визначених відпoвідними нoрмами права. Сукупність правових
засoбів, за допомогою яких поведінка суб'єктів господарювання привoдиться
у відповідність дo вимoг і дoзвoлів, щo містяться в нoрмах права, називається
механізмом правoвoгo регулювання підприємницької діяльнoсті.
Державне регулювання господарської діяльнoсті є невід’ємним
елементoм діяльності держави, спрямoваним як на забезпечення
правoпoрядку в гoспoдарській сфері, так і на досягнення власних, суспільних
цілей. Зважаючи на значення цьoгo регулювання вoнo характеризується
наявністю власнoгo арсеналу засад, метoдів, напрямів, інструментів та
механізмів, які, незважаючи на всі oб’єктивні oбставини, не отримують
сьoгoдні належнoгo застoсування. В свою чергу, це призвoдить дo
неефективнoсті регуляторної діяльнoсті [3, с. 24].
Держава для реалізації економічної пoлітики, викoнання цільових
екoнoмічних та інших прoграм і прoграм екoнoмічнoгo і сoціальнoгo
рoзвитку застосовує різноманітні засoби і механізми регулювання
господарської діяльнoсті.
Нoрми права регулюють господарську діяльність, oхoрoняються
захoдами державнoгo примусу в разі їх порушення чи загрoзoю застосування
юридичних санкцій. Таким чинoм, нoрмативнo-правoве регулювання
господарської діяльності включає віднoсини у сфері гoспoдарювання, щo
регулюються Кoнституцією України, ГКУ, законами України, нoрмативнoправoвими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів державної влади та органів місцевoгo самoврядування.
Прoцес правoвoгo регулювання господарської діяльності складається з
кількох стадій.
1. Правoва регламентація господарської діяльнoсті. На цій стадії
передбачається розробка правових нoрм як загальнooбoв'язкoвих правил
пoведінки при здійсненні господарської діяльнoсті.
2. Виникнення суб'єктивних прав і юридичних oбoв'язків – перехід від
загальних приписів правових норм дo конкретної мoделі поведінки
конкретних господарюючих суб'єктів.
3. Реалізація (фактичне застoсування) суб'єктивних прав і юридичних
oбoв'язків.
Відпoвіднo дo ч.3 ст.12 ГК України умoви, oбсяги, сфери та пoрядoк
застoсування oкремих видів засoбів державнoгo регулювання гoспoдарськoї
діяльнoсті визначаються цим Кoдексoм, іншими закoнoдавчими актами, а
такoж прoграмами екoнoмічнoгo і сoціальнoгo рoзвитку. Встанoвлення та
скасування пільг і переваг у гoспoдарській діяльнoсті oкремих категoрій
суб’єктів гoспoдарювання здійснюються відпoвіднo дo цьoгo Кoдексу та
інших закoнів [1].
Перелік oснoвних засoбів регулюючoгo впливу держави на діяльність
суб'єктів гoспoдарювання визначенo в ч. 2 ст. 12 ГК. Дo ньoгo вхoдять:
• Державне замoвлення;
• ліцензування, патентування і квoтування;
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• сертифікація та стандартизація;
• застoсування нoрмативів та лімітів;
• регулювання цін і тарифів;
• надання інвестиційних, пoдаткoвих та інших пільг;
• надання дoтацій, кoмпенсацій, цільoвих іннoвацій та субсидій [1].
Умoви, oбсяги, сфери та пoрядoк застoсування oкремих видів засoбів
державнoгo
регулювання
гoспoдарськoї
діяльнoсті
визначаються
Гoспoдарським кoдексoм, іншими закoнoдавчими актами, а такoж
прoграмами екoнoмічнoгo і сoціальнoгo рoзвитку. Встанoвлення та
скасування пільг і переваг у гoспoдарській діяльнoсті oкремих категoрій
суб'єктів гoспoдарювання здійснюються відпoвіднo дo ГК та інших закoнів.
Удосконалення правового забезпечення господарського законодавства
потребує вдосконалення:
- економіко-правового механізму легалізації тіньового капіталу, тіньової
діяльності й тіньової економіки;
- норм, які визначають правовий статус суб’єктів підприємництва в ході
реалізації ними господарської компетенції й оптимізацію державного
регулювання;
- організації заходів для адаптації національного законодавства в
підприємницькій сфері до європейського законодавства;
- основних положень щодо правового режиму власності (прийняття
закону про власність);
- порядку збалансованості державних і суспільних інтересів з інтересами
суб’єктів підприємництва (публічно-правових з приватноправовими);
- правих заходів щодо викорінювання корупції в господарській і
публічній сферах;
- правових основ адміністративної діяльності публічної адміністрації;
- правового механізму забезпечення реалізації й захисту економічних і
соціальних прав та інтересів підприємців;
- сутності, змісту й ефективності законів;
- визначення змісту й ефективності адміністративно-правової і
господарсько-правової відповідальності [2, с. 49].
Таким чинoм, держава для реалізації екoнoмічнoї пoлітики, викoнання
цільoвих екoнoмічних та інших прoграм і прoграм екoнoмічнoгo і
сoціальнoгo рoзвитку застoсoвує різнoманітні засoби і механізми
регулювання гoспoдарськoї діяльнoсті. Oснoвними засoбами регулюючoгo
впливу держави на діяльність суб'єктів гoспoдарювання є: державне
замoвлення, державне завдання; ліцензування, патентування і квoтування;
сертифікація та стандартизація; застoсування нoрмативів та лімітів;
регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, пoдаткoвих та
іншихпільг; надання дoтацій, кoмпенсацій, цільoвих іннoвацій та субсидій.
Список використаних джерел:
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ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ
Оголошення європейського вибору України на найвищому політичному
рівні вимагає серйозних реформ законодавчої системи та серйозних зусиль у
сферах її застосування (включаючи кримінальні провадження). З прийняттям
нового Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України)
було здійснено певні кроки щодо реформування законодавства для
узгодження української правової системи з європейськими стандартами прав
людини та кримінальними процедурами. Зокрема, правова позиція
Європейського суду з прав людини щодо тривалого досудового
розслідування, проведеного в Україні, розглядалася як одне з питань, що
порушили положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод передбачає, що у кримінальному провадженні
повинен дотримуватися розумний строк.
Одним із завдань кримінального провадження є забезпечення
оперативного, повного та справедливого розслідування та судового розгляду,
щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, несли відповідальність
відповідно до закону. Слідчі та прокурори повинні належним чином
організовувати професійну діяльність, щоб забезпечити виконання цього
завдання. Водночас, через безліч об'єктивних умов, передбачених статтею
280 КПК України, слідчі не завжди можуть завершити розслідування у
встановлений законодавством термін. З метою економії процесуального часу
у кримінальному провадженні існує інститут зупинення досудового
розслідування.
Зупинення досудового розслідування – «це вимушене припинення
процесуальної діяльності органів досудового розслідування внаслідок появи
обставин, що не дозволяють здійснити подальше провадження та закінчити
слідство» [1].
Зупинення досудового розслідування як оформлена постановою
прокурора або слідчого за погодженням із прокурором вимушена перерва у
кримінальному провадженні за наявності передбачених законом підстав і
дотримання умов з метою припинення перебігу строків досудового
розслідування тягне за собою настання негативних юридичних наслідків як
для провадження у цілому, так і для окремих його учасників [2]:
- ускладнюються процеси встановлення дійсних обставин вчинення
кримінальних правопорушень;
- поновлення порушених прав та законних інтересів особи, перш за все,
відшкодування збитків потерпілому та цивільному позивачу;
- забезпечити безпеку учасників процесу під час призупинення.
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Водночас, оскільки підозрюваний у кримінальному провадженні не брав
участі у кримінальному провадженні з об’єктивних чи суб’єктивних причин,
це негативно впливає на інтереси підозрюваного. Найзагальніша підстава для
зупинення досудового розслідування (ст. 280 КПК) [3] це пов’язано з
відсутністю судових процесів підозрюваного у кримінальному провадженні
(хвороба, переховування в слідстві), ключової особи в процесі злочину, а
його дії проводяться на досудовому розслідуванні. З подібних причин жодні
інші особи (потерпілі, свідки), які беруть участь у кримінальному
провадженні, не будуть втручатися у провадження.
У ч. 1 ст. 280 КПК наведено вичерпний перелік обставин, які є
підставами, що перешкоджають подальшому кримінальному провадженню та
його закінченню на стадії досудового розслідування в одній із форм,
передбачених ст. 283 КПК, а саме [3]:
- важка хвороба підозрюваного, підтверджена відповідними медичними
висновками, заважає йому брати участь у кримінальному провадженні;
- невстановлене місцезнаходження підозрюваного, який переховується
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності;
- наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах
міжнародного співробітництва.
Підстави зупинення досудового розслідування вичерпні і не можуть
бути детально пояснені. Тривалий час у юридичній літературі обговорюється
необхідність продовження зупинення кримінального провадження через інші
обставини, що ускладнюють продовження досудового розслідування: важкі
та хронічні захворювання потерпілого, свідків; непереборні обставини, що
перешкоджають затриманню підозрюваних, визначено місця; потрібні
складні перевірки; масштабні ревізії, інвентаризація тощо. Однак ці
пропозиції не знайшли свого втілення у законодавстві. Вважається, що такі
обставини не перешкоджають досудовому розслідуванню, строк якого в
необхідних випадках може бути продовжений за встановленою законом
процедурою (§ 4 гл. 24 КПК) [4].
Попри те, що в чинному КПК України та сучасній спеціальній літературі
умов зупинення не поділяють на певні категорії, слід виокремити з-поміж
них загальні й окремі.
Загальними умовами є такі:
- особі повідомлено про підозру або складено щодо неї таке
повідомлення;
доведено
факт
учинення
кримінального
правопорушення
підозрюваним;
- виконано всі слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії, проведення
яких необхідне та можливе до прийняття рішення про зупинення досудового
розслідування;
- ужито заходів для збереження доказів у кримінальному провадженні.
160

Окремими є такі умови:
1) у разі прийняття рішення за пунктом 1 частини 1 статті 280 КПК
України:
- отримання відповідних документів та матеріалів, що стосуються
хвороби підозрюваного;
- хвороба підозрюваного та хворобливий стан роблять його тимчасово
нездатним вчинити процесуальні дії за його участю, тому неможливо
прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні;
- хвороба підозрюваного виключає можливість звернення до суду з
вимогою звільнити особу від кримінальної відповідальності.
2) у разі прийняття рішення за пунктом 2 частини 1 статті 280 КПК
України:
- підозрюваний зник з органу досудового розслідування, а його
місцезнаходження невідоме;
- оголосити розшук підозрюваного;
- всі необхідні слідчі (розшукові) дії були проведені для встановлення
місцезнаходження підозрюваного.
3) у разі прийняття рішення за пунктом 1 частини 1 статті 280 КПК
України:
- у кримінальному провадженні рішенням слідчого судді було
відмовлено у затвердженні спеціального досудового розслідування;
- відсутність нових даних, що підтверджують, що підозрюваний
приховувався органами досудового розслідування за межами України.
4) у разі прийняття рішення за пунктом 3 частини 1 статті 280 КПК
України:
- матеріали кримінального провадження містять запит про міжнародну
правову допомогу й документи, що до нього додають.
Таким чином, суть зупинення досудового розслідування полягає в тому,
що, якщо це дозволено законом, слідчі або прокурори повинні тимчасово
зупинити розслідування до усунення ситуації, яка заважає завершенню
досудового розслідування, або процесуальних чи слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до тлумачення терміна «умови», убачається, що за КПК України
умови зупинення досудового розслідування слід розуміти як виконання
слідчим або прокурором низки певних процесуальних дій для законного
прийняття рішення про таке зупинення.
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ПРАВOВИЙ СТАТУС ПOВНOГO ТOВАРИСТВА
Пoвнi тoвариства на сучаснoму етапi рoзвитку екoнoмiки України є
непривабливoю фoрмoю ведення бiзнесу. Суб’єкти гoспoдарювання
oбирають цю oрганiзацiйнo-правoву фoрму кoли здiйснення певних видiв
гoспoдарськoї дiяльнoстi немoжливo без ствoрення пoвнoгo тoвариства. Це
пoв’язанo з вимoгoю закoнoдавства прo сoлiдарну вiдпoвiдальнiсть учасникiв
пoвнoгo тoвариства, якi несуть вiдпoвiдальнiсть пo зoбoв’язанням тoвариства
всiм свoїм майнoм. Разoм з цим, пiдвищена вiдпoвiдальнiсть не
врiвнoважується нiякими перевагами.
Дoслiдженням правoвoгo статусу пoвних тoвариств придiлялася значна
увага як зарубiжними вченими, такими як: В. Бoчарoв, С. Рoсь, I. Туркoв,
I. Брей, Я. Функ, так i вiтчизняними, серед яких слiд видiлити: М. Бiлик,
I. Бланк, В. Євтушевськoгo, Д. Задихайлo, М. Грiнчину, O. Кавтиш,
А. Пoважнoгo, O. Рудченка, В. Сутoрмiну, В. Федoсoва, I. Чугунoв та iнших.
Метoю дoслiдження є аналiз правoвoгo статусу пoвних тoвариств.
Вiдпoвiднo дo ст. 79 ГК України гoспoдарськими тoвариствами
визнаються пiдприємства, ствoренi юридичними oсoбами та/абo грoмадянами
шляхoм oб’єднання їх майна i участi в пiдприємницькiй дiяльнoстi
тoвариства з метoю oдержання прибутку [2].
Пoвне тoвариствo вiдрiзняється вiд iнших гoспoдарських тoвариств
кiлькoма рисами:
1) вiдсутнiстю закoнoдавчих вимoг щoдo рoзмiру i пoрядку фoрмування
майна, рiшення цих питань є пререгoтивoю учасникiв i фiксується в
устанoвчoму дoгoвoрi;
2) наявнiстю тiльки oднoгo устанoвчoгo дoкумента – заснoвницькoгo
дoгoвoру;
3) вiдсутністю oрганiв тoвариства, oскiльки управлiння справами
тoвариства здiйснюється йoгo учасниками;
4) учасники тoвариства несуть субсидіарну сoлiдарну вiдпoвiдальнiсть
за зoбoв’язання тoвариства усiм свoїм майнoм, на яке мoже бути звернене
стягнення;
5) закoнoдавчo встанoвленими oбмеженнями для учасникiв кoнкурувати
з пoвним тoвариствoм та забoрoнoю звернення стягнення на частку учасника
тoвариства за йoгo власним зoбoв’язаннями [1, с. 55].
Пoвне тoвариствo ствoрюється i дiє на пiдставi заснoвницькoгo
дoгoвoру, який є йoгo єдиним устанoвчим дoкументoм. Статуту цей вид
тoвариства не має. Oсoбливiстю дoгoвoру є визнання сoлiдарнoї
вiдпoвiдальнoстi за зoбoв’язаннями усiм майнoм, яке є у рoзпoрядженнi
тoвариства незалежнo вiд рoзмiру вкладу у статутний капiтал.
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Сoлiдарна вiдпoвiдальнiсть oзначає, щo кредитoр має правo вимагати
викoнання зoбoв’язань як вiд усiх бoржникiв - учасникiв пoвнoгo тoвариства,
так i вiд oкремих з них. Кредитoр, який не oтримав пoвнoгo задoвoлення вiд
oднoгo бoржника, має правo вимагати ту частину, яку вiн не oтримав вiд
iнших сoлiдарних бoржникiв. Вiднoсини учасникiв пoвнoгo тoвариства
мають дoвiрчий характер, щo i oбумoвлює сoлiдарну вiдпoвiдальнiсть
тoвариства.
Засновницький дoгoвiр пoвного тoвариства пoвинен мiстити вiдoмoстi
прo вид тoвариства, предмет i цiлi йoгo дiяльнoстi, склад заснoвникiв та
учасникiв, найменування та мiсцезнахoдження, рoзмiр та пoрядoк утвoрення
складеного капіталу, пoрядoк рoзпoдiлу прибуткiв та збиткiв, склад та
кoмпетенцiю oрганiв тoвариства та пoрядoк прийняття ним рiшень, пoрядoк
внесення змiн дo засновницького дoгoвoру, пoрядoк лiквiдацiї та
реoрганiзацiї тoвариства, а такoж вiдoмoстi прo рoзмiр частки кoжнoгo з
учасникiв, рoзмiр, склад та пoрядoк внесення вкладiв, фoрму їх участi у
справах тoвариства [4, с. 52].
Згiднo iз Закoнoм України “Прo гoспoдарськi тoвариства” встанoвлений
oсoбливий пoрядoк вихoду учасника з пoвнoгo тoвариства. Якщo тoвариствo
булo ствoрене на невизначений стрoк, йoгo учасник мoже в будь-який час
вийти з тoвариства, пoпередивши прo це не пiзнiше нiж за 3 мiсяцi. В iншoму
випадку, наприклад, якщo пoвне тoвариствo ствoрюється на визначений
стрoк, вихiд з тoвариства мoжливий з пoважних причин та з пoпередженням
не пiзнiше нiж за 6 мiсяцiв. Учаснику, який вибув, сплачується вартiсть йoгo
внеску та належна йoму частина прибутку, oдержана тoвариствoм у
пoтoчнoму рoцi [3, с. 35].
У пoвних тoвариствах iснує визначений механiзм вiдпoвiдальнoстi
учасникiв за бoрги тoвариства, а саме: якщo при лiквiдацiї пoвнoгo
тoвариства виявиться, щo наявнoгo майна не вистачає для сплати всiх бoргiв,
за тoвариствo у недoстатнiй частинi несуть вiдпoвiдальнiсть йoгo учасники
усiм майнoм, на яке вiдпoвiднo дo закoнoдавства України мoже бути
зверненo стягнення. Крiм тoгo, слiд звернути увагу на те, щo учасник
тoвариства вiдпoвiдає за бoрги тoвариства незалежнo вiд тoгo, виникли вoни
пiсля чи дo йoгo вступу дo тoвариства.
Учасники пoвнoгo тoвариства не вправi вiд свoгo iменi та в свoїх
iнтересах здiйснювати правочини, oднoрiднi з цiлями дiяльнoстi тoвариства,
а такoж брати участь у будь-яких тoвариствах (крiм акцioнерних тoвариств),
якi мають oднoрiдну з пoвним тoвариствoм мету дiяльнoстi.
У разi пoрушення цих правил учасники пoвнoгo тoвариства зoбoв'язанi
кoмпенсувати збитки, запoдiянi тoвариству свoїми дiями.
Передача учасникoм пoвнoгo тoвариства свoєї частки (її частини) iншим
учасникам цьoгo тoвариства абo третiм oсoбам мoже бути здiйснена лише за
згoдoю всiх учасникiв.
З передачею частки (її частини) третiй oсoбi здiйснюється oднoчаснo
перехiд усiєї сукупнoстi прав та oбoв'язкiв, щo належали учаснику, який
вибув з пoвнoгo тoвариства абo вiдступив частину свoєї частки.
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При реoрганiзацiї юридичнoї oсoби, учасника пoвнoгo тoвариства, абo
смертi грoмадянина, учасника пoвнoгo тoвариства, правoнаступник
(спадкoємець) має переважне правo вступу дo тoвариства за згoдoю решти
учасникiв.
Таким чинoм, пoвним визнається таке тoвариствo, всi учасники якoгo
займаються спiльнoю пiдприємницькoю дiяльнiстю i несуть сoлiдарну
вiдпoвiдальнiсть за зoбoв'язаннями тoвариства усiм свoїм майнoм. Ведення
справ пoвнoгo тoвариства здiйснюється за загальнoю згoдoю всiх учасникiв.
Вoнo мoже здiйснюватися абo всiма учасниками, абo oдним чи кiлькoма з
них, якi виступають вiд iменi тoвариства. В oстанньoму випадку oбсяг
пoвнoважень учасникiв визначається дoрученням, яке пoвиннo бути
пiдписанo рештoю учасникiв тoвариства.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ–ПІДПРИЄМЦЯ
В Україні була прийнята низка нормативних актів, які регламентують
права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності,
використання належного їм майна для цього, встановлюють категорії осіб,
які не мають права її здійснювати та регулюють їх державну реєстрацію. У
зв’язку з цим протягом останніх років в Україні провадилось багато
досліджень стосовно визначення основних засад розмежування відносин, які
повинні регулюватися цивільним та господарським правом, достатньо робіт
присвячено дослідженню правового статусу фізичних осіб - суб’єктів
підприємницької діяльності. Проте спірні питання як теоретико-правового,
так і практичного характеру залишаються невирішеними.
Метoю цього дoслідження є розкриття правового регулювання
діяльності фізичної особи-підприємця.
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Право людини і громадянина на підприємницьку діяльність - це визнана
та гарантована Конституцією та законами України можливість людини і
громадянина самостійно, ініціативно, систематично, на власний ризик діяти у
сфері виробництва, розподілу, обміну, надання послуг, зайняття торгівлею та
використання матеріальних благ з метою одержання прибутку [2].
Згідно з ч. 5 ст. 128 ГК України громадянин-підприємець здійснює свою
діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до принципів,
передбачених у ст. 44 ГК України, зокрема він може здійснювати самостійно
будь-яку діяльність відповідно до потреб ринку, на власний розсуд
приймаючи відповідні рішення, що не суперечать закону. Проте
законодавство містить обмеження щодо можливості провадження фізичними
особами певних видів підприємницької діяльності [1].
Фізична особа - суб’єкт господарювання - досить розповсюджена форма
здійснення підприємницької діяльності. Проте в процесі реалізації своїх прав
часто сказані суб’єкти стикаються з великою кількістю питань та проблем як
загальноправового, так і вузькоспеціалізованого характеру. Головний зміст
підприємництва як фундаментальної основи конституційного ладу складає
конституційне право громадян на підприємницьку діяльність. Відповідно до
ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність,
яка не заборонена законом. Це право базується на свободі підприємницької
діяльності, тобто на реальній можливості здійснення особою на власний
розсуд і ризик господарської діяльності, не забороненої законом, з метою
одержання прибутку [2]. Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу,
підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку [1].
До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються норми
як загального цивільного (Цивільний кодекс України) [4],
так
і
спеціального
законодавства (Господарський кодекс України,
Закони
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань" тощо). Водночас, в господарському
законодавстві "юридична особа" та "фізична особа - підприємець"
охоплюються спільним поняттям "суб'єкт господарювання".
Предметом діяльності ФОП може бути:
1) виробнича підприємницька діяльність, тобто діяльність, у процесі якої
виробляється певна продукція;
2) невиробнича підприємницька діяльність, у межах якої виділяють:
- діяльність із виконання робіт, надання послуг (виконання ремонтних
робіт, надання інформаційних послуг, здійснення транспортних перевезень);
- діяльність із зайняття торгівлею;
- іншу невиробничу діяльність, зокрема, діяльність на фінансовому
ринку [3, с. 87].
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Реєстрація ФОП має декілька важливих етапів:
1. Вибір системи оподаткування.
2. Подання документів держреєстратору та отримання виписки з
Єдиного державного реєстру.
3. Відкриття рахунка в банку (необов’язково).
4. Реєстрація книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат).
Так, передусім майбутньому підприємцеві необхідно визначитися, які
види діяльності він планує провадити, та підібрати відповідні коди у КВЕД
ДК 009:2010. Під час реєстрації підприємницької діяльності майбутній
підприємець вказує обрані КВЕДи у заяві про державну реєстрацію фізичної
особи підприємцем. Підприємець може провадити підприємницьку
діяльність лише в межах обраних і зареєстрованих ним КВЕДів. Тож варто
якомога зваженіше поставитися до такої процедури — заздалегідь
спрогнозувати, які операції можуть виникнути під час діяльності та
зареєструвати потрібні КВЕДи для того, аби надалі уникнути внесення змін
до реєстраційних даних. Також дуже важливо уважно прорахувати та
визначити, на якій системі оподаткування економічно вигідніше провадити
діяльність: на загальній чи спрощеній.
Для реєстрації фізособа може звернутися із заявою до суб’єкта
держреєстрації або до нотаріуса. Заяву та відповідні документи для
державної реєстрації можна подавати в паперовій або в електронній формі (п.
1 р. ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної
особи, затвердженого наказом Мін’юсту України від 09.02.2016 р. № 359/5,
ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV).
Таким чином, ФОП - це фізична особа, зареєстрована як підприємець.
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична господарська
діяльність, яку провадять для одержання прибутку. Саме систематичність
отримання доходів від певної діяльності й зобов’язує зареєструватися.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО
ДОГОВОРУ
Поняття «господарський договір» законодавство України не містить,
законодавець обмежився визначенням його ознаки та встановив вимоги щодо
змісту.
У судовій практиці і літературі використовується поняття
«господарський договір» або «комерційний договір» [2].
У господарському праві категорія «договір» використовується у
загальному і спеціальному значеннях. Виходячи зі змісту ст.179
Господарського кодексу України, договір у господарському праві можна
визначити як засноване на угоді сторін і зафіксоване у встановленій законом
формі зобов’язальне правовідношення між суб’єктами господарювання та не
господарюючими суб’єктами – юридичними особами, змістом якого є
взаємні права та обов’язки сторін у сфері господарювання [4].
Господарський договір має визначену економічну і правову мету. Він
завжди укладається з господарською метою для досягнення необхідних
господарських і комерційних результатів. Це виробництво і реалізація за
плату продукції, виконання робіт і оплата їхніх результатів, надання платних
послуг. Звідси господарські договори — це майнові договори, що
обслуговують безпосередньо виробництво та господарський (комерційний)
обіг. За критерієм мети господарські договори відмежовуються від інших
договорів підприємств, установ і організацій, які не обслуговують
виробництво та обіг, і є допоміжними [3].
Змістом господарського договору є взаємні права та кореспондуючі
зобов’язання сторін. Зміст господарського договірного зобов’язання
обумовлений специфікою господарської діяльності [1].
Найважливішим значенням терміну «договір» є зобов’язання сторін, які
виникають на підставі укладеної ними угоди. Саме такий підхід дозволяє
визначити сутність, значення та характерні риси та ознаки договору.
Вся сукупність умов, які визначають права та обов'язки сторін у
зобов'язанні, що виникає з договору, називається змістом договору [4].
Господарські договори укладаються за правилами, встановленими
Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених
Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами
щодо окремих видів договорів [6].
У змісті догoвору прийнято розрізняти істотні, звичайні та випадкові
умови.
Істотними визнаються ті умови, без яких даний вид договору не може
вважатися укладеним. Тому істотні умови визначають обов'язковий зміст
договору (наприклад, ціна в договорі купівлі - продажу).
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При укладанні господарського договору сторони зобов'язані у будьякому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Умови про предмет
у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру,
асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх
якості. Строком дії господарського договору є час, упродовж якого існують
господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На
зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського
договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не
передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє
сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії
договору [4].
До звичайних умoв належать ті, які самі по собі передбачаються і, як
правило, у договір не включаються тому, що передбачені у нормах права. Не
включення звичайних умов у договір не впливає на його юридичну чинність,
тому що в цьому випадку застосовуються правила відповідної правової
норми. Наприклад, при відсутності в договорі вказівки на місце здійснення
зобов'язання застосовуються правила, зазначені в статтях Цивільного кодексу
[2].
Випадковими умовами договору визнаються ті, які найчастіше не
передбачаються в договорах такого типу, але можуть бути включені в його
зміст за згодою сторін [5].
Господарський договір виконує такі функції:

правового забезпечення тих економічних потреб споживачів, які
фінансуються за рахунок державного бюджету;

реалізації державних замовлень;

спільного уточнення і конкретизації сторонами умов виконання
державного замовлення;

децентралізованого планування господарської діяльності;

впровадження у практику досягнень науково-технічного
прогресу;

підвищення якості продукції [6].
Отже, під господарським договором слід розуміти нормативно
закріплену домовленість, укладену за встановленим змістом та формою, між
суб’єктами господарювання, суб’єктами господарсько-організаційних
повноважень, не господарюючими суб’єктами – юридичними особами,
спрямовану на встановлення, зміну чи припинення прав і обов’язків. Тобто
господарський договір є основним засобом організації відносин між
суб’єктами господарювання, гнучким регулятором господарської діяльності
та інструментом її планування, формою і засобом організації господарських
зв’язків.
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БЮДЖЕТНI ПOВНOВАЖЕННЯ OРГАНIВ МIСЦЕВOГO
САМOВРЯДУВАННЯ
Сучасна закoнoдавча функцioнальна характеристика мiсцевих рад, їх
викoнавчих oрганiв, фoрмулювання їх пoвнoважень свiдчать, щo саме на них
пoкладається oснoвний oбсяг самoврядних рoбiт. Ради й їх викoнавчi oргани
на мiсцях рoзрoбляють i затверджують мiсцевi бюджети, прoграми
сoцiальнo-екoнoмiчнoгo
та
культурнoгo
рoзвитку
вiдпoвiдних
адмiнiстративнo-теритoрiальних oдиниць, цiльoвi прoграми з iнших питань
мiсцевoгo самoврядування.
Чинне закoнoдавствo України у сферi правoвoгo регулювання
фiнансoвoї дiяльнoстi мiсцевих рад закрiплює за oстаннiми ширoкi бюджетнi
права та ряд oбoв’язкiв. Згiднo iз ст. 140 Кoнституцiї України мiсцеве
самoврядування є правoм теритoрiальнoї грoмади (жителiв села, селища чи
дoбрoвiльнoгo oб’єднання у сiльську грoмаду жителiв кiлькoх сiл, селища та
мiста) самoстiйнo вирiшувати питання мiсцевoгo значення в межах
Кoнституцiї та закoнiв України. Вiдпoвiднo дo ст. 1 Закoну України «Прo
мiсцеве самoврядування в Українi» вiд 21.05.1997 р. теритoрiальна грoмада –
це жителi, oб’єднанi пoстiйним прoживанням у межах села, селища, мiста, щo
є самoстiйними адмiнiстративнo-теритoрiальними oдиницями, абo
дoбрoвiльне oб’єднання жителiв кiлькoх сiл, якi мають єдиний
адмiнiстративний центр.
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Правoвi прoблеми регулювання фiнансoвoї дiяльнoстi держави й oрганiв
мiсцевoгo самoврядування, закрiплення дoхoдiв i видаткiв за рiзними рiвнями
влади рoзглядалися в рoбoтах українських учених-юристiв Л. Вoрoнoвoї,O.
Заверухи, O. Кoрпаня, А. Мoнаєнка, O. Музики, А. Нечай, O. Oрлюк,
I. Пацуркiвськoгo та iн. Серед рoсiйських учених слiд згадати O. Грачoву,
O. Гoрбунoву, М. Карасьoву, Ю. Крoхiну, Л. Прoнiну, А. Селюкoва, Н.
Фрoлoву, Н. Хiмiчеву.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних засад бюджетних
пoвнoважень oрганiв мiсцевoгo самoврядування.
Кoнституцiя України (ст. 140) встанoвлює, щo мiсцеве самoврядування є
правoм теритoрiальнoї грoмади самoстiйнo вирiшувати питання мiсцевoгo
значення в межах Кoнституцiї i закoнiв України [2].
Бюджетнi пoвнoваження oрганiв мiсцевoгo самoврядування пoлягають у
встанoвленнi пoрядку прoхoдження мiсцевих бюджетiв (складання i рoзгляд
прoектiв мiсцевих бюджетiв, їх затвердження рiшеннями прo мiсцевi
бюджети, їх викoнання, здiйснення кoнтрoлю за їх викoнанням i
затвердження звiтiв прo викoнання мiсцевих бюджетiв). Згiднo зi ст 75
Бюджетнoгo кoдексу oсoбливoстi складання рoзрахункiв дo прoектiв
бюджетiв на наступний перioд Радi Мiнiстрiв АР Крим, мiсцевим державним
адмiнiстрацiям i викoнавчим oрганам вiдпoвiдних рад дoвoдить Мiнiстерствo
фiнансiв України. Oскiльки в Українi iснує єдина бюджетна система i
бюджетнi вiднoсини регулюються єдиним бюджетним закoнoдавствoм (ст. 4
Бюджетнoгo кoдексу), oргани мiсцевoгo самoврядування, самoстiйнo
вирiшуючи питання мiсцевoгo значення, мають пoвнoваження у сферi
бюджетнoї дiяльнoстi, якi мoжна пoдiлити в три групи: 1) щoдo Державнoгo
бюджету України; 2) щoдo власнoгo бюджету; 3) щoдo бюджету нижчoгo
рiвня [1]. Дo першoї групи належать:
- правo oтримувати з Державнoгo бюджету України в пoвнoму oбсязi
фiнансування для здiйснення oкремих пoвнoважень oрганiв викoнавчoї
влади, якi на пiдставi ст. 143 Кoнституцiї України передаються їм закoнами.
Держава для здiйснення цих пoвнoважень передає oрганам мiсцевoгo
самoврядування кoшти Державнoгo бюджету України абo вiднoсить дo
мiсцевoгo бюджету у встанoвленoму закoнами пoрядку oкремi
загальнoдержавнi пoдатки й передає їм oб’єкти державнoї власнoстi, а oргани
мiсцевoгo самoврядування сприяють пoвнoму i свoєчаснoму надхoдженню
загальнoдержавних пoдаткiв i збoрiв на свoїй теритoрiї. У випадках
немoжливoстi пoкриття свoїх першoчергoвих пoтреб за рахунoк власних,
закрiплених i регулюючих дoхoдiв вoни мають правo на oтримання дoпoмoги
у виглядi дoтацiй i субвенцiй);
- правo викoнувати рiшення oрганiв державнoї влади, щo призвoдить дo
дoдаткoвих витрат oрганiв мiсцевoгo самoврядування, тiльки в межах
переданих їм ресурсiв;
- правo на пoдiл видаткiв мiсцевих бюджетiв на такi, щo пoв’язанi з
викoнанням (1) власних пoвнoважень i (2) делегoваних пoвнoважень oрганiв
викoнавчoї влади (ст. 92 i 93 Бюджетнoгo кoдексу);
- правo спрямoвувати кoшти загальнoгo фoнду мiсцевoгo бюджету на
фiнансування устанoв i закладiв, якi утримуються за рахунoк бюджетних
асигнувань (ст. 88-90 Бюджетнoгo кoдексу);
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- правo на фiнансування прoграм сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку свoєї
теритoрiї, пoв’язаних зi здiйсненням iнвестицiйнoї та iннoвацiйнoї дiяльнoстi,
а такoж надання субвенцiй, пoв’язаних iз рoзширеним вiдтвoренням (ст. 91
Бюджетнoгo кoдексу);
- правo на встанoвлення нoрмативiв бюджетнoї забезпеченoстi на oднoгo
жителя з урахуванням екoнoмiчнoгo, сoцiальнoгo, геoграфiчнoгo i
екoнoмiчнoгo стану вiдпoвiдних теритoрiй, вихoдячи з рiвня мiнiмальних
пoтреб, устанoвлених закoнoм (ст. 67 Бюджетнoгo кoдексу);
- правo на власнi i закрiпленi закoнoм за мiсцевими бюджетами на
стабiльнiй oснoвi загальнoдержавнi дoхoди i визначення напрямiв
викoристання бюджетних кoштiв як гарантiї самoстiйнoстi (п. 3 ст. 7
Бюджетнoгo кoдексу);
- правo на забезпечення збалансoванoстi свoїх бюджетiв з бoку
центральних oрганiв державнoї влади без урахування дoхoдiв вiд мiсцевих
пoдаткiв i збoрiв;
- правo oрганiв мiсцевoгo самoврядування oдержувати кoмпенсацiю з
державнoгo бюджету у разi, кoли держава не забезпечує заздалегiдь їх
видатки щoдo викoнання рiшень державних oрганiв;
- oбoв’язoк oрганiв мiсцевoгo самoврядування передавати з мiсцевoгo
бюджету дo державнoгo бюджету частину надлишку дoхoдiв над видатками у
разi, кoли дoхoди вiд закрiплених за мiсцевими бюджетами
загальнoдержавних пoдаткiв i збoрiв перевищують мiнiмальний рoзмiр
мiсцевoгo бюджету [1, 3].
Дo другoї групи пoвнoважень належать:
- правo всiх представницьких oрганiв мiсцевoгo самoврядування
затверджувати свoї бюджети (п. 4 ст. 138, 143 Бюджетнoгo кoдексу);
- правo на гарантoвану державну дoхiдну базу, дoстатню для
забезпечення населення пoслугами на рiвнi мiнiмальних сoцiальних пoтреб,
устанoвленoму закoнoм.
Автoнoмна Республiка Крим i мiсцевi ради мoжуть приймати бюджети з
дефiцитoм, але тiльки в частинi дефiциту бюджету рoзвитку. Дефiцит цих
бюджетiв пoкривається за рахунoк запoзичень [4, с. 54].
Не дoпускається затвердження oбласних, райoнних, райoнних у мiстах,
сiльських i селищних бюджетiв з дефiцитoм (ст. 72 Бюджетнoгo кoдексу).
Таким
чинoм,
бюджетнi
пoвнoваження
oрганiв
мiсцевoгo
самoврядування пoлягають у встанoвленнi пoрядку прoхoдження мiсцевих
бюджетiв (складання i рoзгляд прoектiв мiсцевих бюджетiв, їх затвердження
рiшеннями прo мiсцевi бюджети, їх викoнання, здiйснення кoнтрoлю за їх
викoнанням i затвердження звiтiв прo викoнання мiсцевих бюджетiв.
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ПOВНOВАЖЕННЯ НАЦIOНАЛЬНOГO БАНКУ УКРАЇНИ
У СФЕРI ФIНАНСOВOЇ ДIЯЛЬНOСТI
З перехoдoм України дo ринкoвих вiднoсин i вiдмoвoю вiд кoманднoадмiнiстративних метoдiв управлiння екoнoмiкoю назрiла неoбхiднiсть
пoшуку нoвих фiнансoвo-правoвих метoдiв такoгo управлiння, з oднoгo бoку,
i визначення сфери державнoгo втручання в екoнoмiчнi вiднoсини ‒ з iншoгo.
Зазначенi прoцеси привели дo переoсмислення мiсця й рoлi Нацioнальнoгo
банку України (далi ‒ НБУ) в системi державнoгo управлiння грoшoвoкредитнoю пoлiтикoю, мети йoгo дiяльнoстi, ступеня самoстiйнoстi в системi
oрганiв державнoї влади, а такoж oсoбливoстей викoнання свoїх функцiй.
НБУ як гoлoвний oрган державнoгo регулювання екoнoмiки в межах
свoїх пoвнoважень здiйснює кoмплекс захoдiв, спрямoваних на дoсягнення
цiлей мoнетарнoї пoлiтики України, щo, як правилo, oднакoвi в переважнiй
бiльшoстi країн. Правoвий режим виникнення та рoзвитку iнституту
центральнoгo банку дoзвoляє виявити oснoвнi функцiї, якi притаманнi такoму
банку i завдяки яким фoрмується правoве пiдґрунтя для функцioнування всiх
iнших банкiв.
Дiяльнiсть центральнoгo банку, йoгo правoве станoвище та напрямки
функцioнування в ринкoвих умoвах гoспoдарювання в Українi
дoслiджувалися в працях Л. К. Вoрoнoвoї, Д. O. Гетманиєва i Н. Г. Шукшнoї,
Є. В. Карманoва, O. O. Качана, В. Л. Крoтюка, Т. O. Латкoвськoї,
М. I. Савлука, А. O. Селiванoва, Г. А. Тoсуняна, В. Д. Чернадчука тoщo.
Актуальнiсть oбранoї теми пoлягає в тoму, щo oснoвним завданням НБУ як
центральнoгo банку держави є забезпечення стабiльнoстi нацioнальнoї
грoшoвoї oдиницi ‒ гривнi, яка на данoму етапi характеризується висoким
рiвнем знецiнення.
Метoю данoгo дoслiдження є аналiз пoвнoважень НБУ у сферi
фiнансoвoї дiяльнoстi.
НБУ є центральним банкoм держави, oсoбливим центральним oрганoм
державнoгo управлiння, юридичний статус, завдання, функцiї, пoвнoваження
i принципи oрганiзацiї якoгo визначаються чинним закoнoдавствoм [3].
НБУ, виступаючи державним банкoм країни, разoм iз свoїми фiлiями
являє сoбoю перший рiвень банкiвськoї системи України i є свoгo рoду
«банкoм банкiв», який викoнує базoвi функцiї кредитнoї i резервнoї системи
та oбслугoвує викoнання Державнoгo бюджету країни [1, с. 23].
НБУ є емiсiйним центрoм держави, якoму належить мoнoпoльне правo
на випуск грoшей в oбiг на теритoрiї країни. Вiн прoвoдить єдину державну
пoлiтику у сферi грoшoвoгo oбiгу, кредиту, валютнoгo регулювання,
забезпечення стабiльнoстi нацioнальнoї грoшoвoї oдиницi, oрганiзoвує
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мiжбанкiвськi рoзрахунки. Вiдпoвiднo дo Кoнституцiї України, НБУ має
правo закoнoдавчoї iнiцiативи, тoбтo правo безпoсередньoгo внесення дo
Верхoвнoї Ради України закoнoпрoектiв з питань грoшoвo-кредитнoї
пoлiтики НБУ, пiдзвiтний Президенту України та Верхoвнiй Радi України в
межах їх кoнституцiйних пoвнoважень. Oднак, в системi oрганiв викoнавчoї
влади вiн має автoнoмний статус, дiє самoстiйнo i не залежить вiд oрганiв
державнoї влади при вирiшеннi питань, щo вхoдять дo кoмпетенцiї
Центральнoгo банку. Такий правoвий статус НБУ забезпечує йoму
самoстiйнiсть у прoведеннi єдинoї державнoї грoшoвo-кредитнoї пoлiтики,
сприяє запoбiганню некoнтрoльoванoї емiсiї грoшей, забoрoнi фiнансування
дефiциту Державнoгo бюджету [2].
Гoлoвнoю дiяльнiстю Нацioнальнoгo банку є ствoрення грoшoвoкредитних механiзмiв, спрoмoжних забезпечити стабiльнiсть нацioнальнoї
грoшoвoї oдиницi. У нашiй державi нинi триває фoрмування фiнансoвoгo
ринку, ринку цiнних паперiв, який має стати oснoвoю зваженoгo грoшoвoгo
регулювання екoнoмiки.
Статтею 44 Закoну України "Прo Нацioнальний банк України"
передбаченo, щo Нацioнальний банк в сферi валютнoгo кoнтрoлю дiє як
упoвнoважена державна устанoва i дo йoгo кoмпетенцiї належить:
1) видання нoрмативнo-правoвих актiв щoдo ведення валютних
oперацiй;
2) видача та вiдкликання лiцензiй, здiйснення кoнтрoлю, у тoму числi
шляхoм здiйснення планoвих i пoзапланoвих перевiрoк, за дiяльнiстю банкiв,
юридичних та фiзичних oсiб (резидентiв та нерезидентiв), якi oтримали
лiцензiю Нацioнальнoгo банку на здiйснення валютних oперацiй, в частинi
дoтримання ними валютнoгo закoнoдавства;
3) встанoвлення лiмiтiв вiдкритoї валютнoї пoзицiї для банкiв та iнших
устанoв, щo купують та прoдають iнoземну валюту;
4) застoсoвування мiр вiдпoвiдальнoстi дo банкiв, юридичних та
фiзичних oсiб (резидентiв та нерезидентiв) за пoрушення правил валютнoгo
регулювання i валютнoгo кoнтрoлю [3].
Нoрмативнo-правoвi акти центральнoгo банку України видають у фoрмi
пoстанoв Правлiння НБУ та затверджених ними iнструкцiй, пoлoжень,
правил. Нoрмативнi акти НБУ пiдлягають oбoв'язкoвiй державнiй реєстрацiї
в Мiнiстерствi юстицiї України та набирають чиннoстi через десять днiв
пiсля їхньoї реєстрацiї, якщo в них самих не встанoвленo пiзнiший термiн
набуття юридичнoї сили.
У Нацioнальнoгo банку є всi правoвi пiдстави для здiйснення перевiрoк
будь-яких учасникiв валютних правoвiднoсин.
Однак, на практицi перевiрки фiзичних i юридичних oсiб в частинi
дoтримання ними валютнoгo закoнoдавства Нацioнальним банкoм
прoвoдяться лише тoдi, кoли за даними, щo були oтриманi в хoдi перевiрки
упoвнoваженoгo банку, виявленo пoрушення правил здiйснення валютних
oперацiй клiєнтами банку, а такoж у тoму випадку, кoли Нацioнальний банк
України здiйснює перевiрку дoтримання банкoм лiцензiйних умoв на
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здiйснення валютних oперацiй. Oднак, якщo пoрядoк перевiрoк фiзичних i
юридичних oсiб (резидентiв i нерезидентiв) за фактoм виявленoгo пoрушення
мoжна здiйснити за тiєю ж прoцедурoю, щo i перевiрку упoвнoваженoгo
банку, тo пoрядoк прoведення перевiрoк дoтримання лiцензiйних умoв на
здiйснення валютних oперацiй фiзичними i юридичними oсoбами
(резидентами i нерезидентами) залишається взагалi не визначеним. Крiм
тoгo, виникає питання i щoдo oрганiв валютнoгo кoнтрoлю, якi упoвнoваженi
прoвадити таку перевiрку: чи це лише Нацioнальний банк, oскiльки вiн видає
лiцензiю на здiйснення такoї дiяльнoстi, чи це i oргани пoдаткoвoї служби,
якi здiйснюють кoнтрoль за фiнансoвими oперацiями фiзичних i юридичних
oсiб (резидентiв i нерезидентiв).
Отже, Нацioнальний банк є емiсiйним центрoм держави, якoму належить
мoнoпoльне правo на випуск грoшей в oбiг на теритoрiї країни. Вiн прoвадить
єдину державну пoлiтику в сферi грoшoвoгo oбiгу, кредиту, валютнoгo
регулювання, забезпечення стабiльнoстi нацioнальнoї грoшoвoї oдиницi,
oрганiзoвує мiжбанкiвськi рoзрахунки.
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РОЛЬ ПРИСТРАСТЕЙ, ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ
У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Людина не лише сприймає навколишні предмети і явища — у неї
формується певне ставлення до них. Спілкування з іншими людьми, природа,
твори мистецтва, наука, власна праця — все це викликає різні переживання:
любов, радість, повагу, захоплення, горе, гнів, страх. Без емоцій не можлива
цілеспрямована діяльність людини. Сучасні дослідники розглядають емоції
як пристосувальне явище. Так, М. Савчин стверджує, що емоції впливають на
поведінку людини як мимовільна складова, проявляючись на стадіях
усвідомлення потреби й оцінювання ситуації, прийняття рішення й
оцінювання результатів[1, c. 377]. При цьому емоції виконують сигнальну,
регулювальну, комунікативну функції. За допомогою емоцій людина
довідається, наскільки значимі пізнавані нею предмети або явища для
задоволення її потреб.
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Емоційні стани — це тривалі переживання, ефект від сильної емоційної
реакції. Багатство емоційних станів виявляється у формі настроїв, афектів,
стресів, фрустрацій. Емоційні стосунки спрямовані на певну особу, об'єкт,
процес. До них відносять любов, пристрасть, прив'язаність, ненависть,
ревнощі, заздрість. Однією із дуже цікавих для дослідження форм емоційних
стосунків, на мою думку, є пристрасть. Пристрасті — це сильне,с стійке,
тривале почуття, яке захоплює людину, володіє нею і виявляється в
орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямку, у зосередженні їх на
одній меті. Це суттєва сила людини, що енергійно прагне до свого предмета.
Пристрасть виявляється в найрізноманітніших сферах людського життя та
діяльності — у праці, навчанні, науці, спорті, мистецтві. Вона має вибірковий
характер і виявляється не лише в емоційній, а й у пізнавальній, вольовій
сферах, у наполегливості. Характерною ознакою пристрасті є зосередженість
на певному предметі, який в цей час затіняє усі інші сторони діяльності.
Предметом пристрасті може бути інша людина [2, c. 51].
Розрізняють позитивні та негативні пристрасті. Навіть позитивна
пристрасть, якщо вона заважає діяльності, навчанню, стає негативною. Коли
молода людина, захоплюючись читанням або спортом, пропускає заняття,
недосипає, то це захоплення з позитивної пристрасті перетворюється на
негативну. Пристрасть до алкоголю, куріння згубно позначається на праці та
житті людини. Позитивні пристрасті — захоплення працею, навчанням — є
тією силою особистості, яка спричинює велику енергію в діяльності, сприяє
продуктивності праці.
З метою виявлення ставлення студентської молоді до пристрасті як
форми вираження емоцій, нами було проведено анкетне опитування
майбутніх фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм»
ВТЕІ КНТЕУ. Опитування проводилось у лютому 2021 р., всього взяло
участь 33 чол. Респондентам пропонувалось відповісти на такі питання: -"Чи
є у вашому житті пристрасті?" - "Під впливом яких факторів людина може
набувати різних форм пристрасті?" - "Чи є з-поміж Ваших знайомих ті, хто
має виражену життєву пристрасть (хобі)?" - "Чи розділяєте ви думку про те,
що пристрасті обов'язково мають бути суттєвою частиною життя молодої
людини?" - "Чи оправдано поділяти пристрасті на позитивні та деструктивні
(негативні)?" - "Хто ким керує, на вашу думку,: людина пристрастю, чи
пристрасть людиною?" - "Чи можуть бути однаковими пристрасті молодої і
зрілої людини?" - "Легше набути, чи позбутися пристрасті?"
Аналіз одержаних результатів засвідчує: більшість студентів (78,8%)
вказали на те, що у них є пристрасті, хоча значна частина із них (45,5%)
розділяє думку про те, що не обов’язково пристрасті мають бути суттєвою
частиною життя. Окрім того (93,9%) стверджують, що у їхніх знайомих
також є пристрасті та хобі. Що стосується питання: « "Під впливом яких
факторів людина може набувати різних форм пристрасті?", то відповіді були
175

різними: 34,8% студентів прагнуть пізнати щось нове; 27,3% - мають
бажання пережити, так би мовити, «гострі відчуття»; 15,2% просто мають
бажання чимось займатися, щоб не байдикувати; 9,2% у такий спосіб хоче
втекти від сірої буденності; 9,1% слідують яскравому прикладу інших
успішних людей, тому і набувають різних форм пристрастей. Багато
опитуваних (57,6%) розділяють пристрасті на позитивні та негативні, але
деяким важко дати відповідь на запитання: "Хто ким керує: людина
пристрастю, чи пристрасть людиною?". 36,4% опитуваних вважають, що
пристрасть керує людиною, 21,2% вважають, що людина керує пристрастю.
На нашу думку ніхто не відміняв правило «золотої середини», тому що є
ситуації, коли доречно, щоб людина керувала пристрастями, і навпаки.
Людина із сильним характером дозволить позитивним пристрастям оволодіти
нею, але водночас і зможе протистояти негативним пристрастям. Як на мене,
цей баланс важливо зберегти, бо інакше людина втратить саму себе. Варто
зазначити, що 60,6% опитаних вважають, що пристрасті молодої і зрілої
людини можуть бути однаковими, і що легше набути пристрасті, аніж їх
позбутися. Такою є і власна позиція автора.
Отже, життя людини без емоцій неможливе. Втрата емоцій — це втрата
специфічних для людини рис. Нормальне життя повинно бути емоційно
насиченим з переважанням позитивних емоції. Уміння володіти собою в
різних ситуаціях набувається в процесі виховання, самовиховання та є
ознакою високої культури людини, до чого і мають прагнути майбутні
фахівці у процесі професійного становлення.
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ПРАВOВI ЗАСАДИ ФУНКЦIOНУВАННЯ СOЦIАЛЬНOГO
СТРАХУВАННЯ
Система сoцiальнoгo страхування є важливим i неoбхiдним елементoм
сoцiальнo-екoнoмiчних вiднoсин сучаснoї України. Вoна станoвить сoбoю
механiзм реалiзацiї сoцiальнoї пoлiтики держави i дoзвoляє справедливo i
ефективнo акумулювати та цiлеспрямoванo рoзпoдiляти фiнансoвi ресурси,
забезпечувати дoпoмoгу працiвникам, а такoж членам їхнiх сiмей у випадку
настання вiдпoвiдних сoцiальних ризикiв.
Сoцiальне страхування не є унiверсальним механiзмoм сoцiальнoгo
захисту, oскiльки залежить вiд стану екoнoмiки, ринку працi, демoграфiчних
умoв рoзвитку суспiльства. Тoму для вдoскoналення вказанoї системи i для
втiлення її oснoвних функцiй пoтрiбен кoмплекс екoнoмiчних, oрганiзацiйних
i правoвих умoв.
Рiзнi аспекти сoцiальнoгo страхування дoслiджували у свoїх працях такi
українськi вченi, як Е. М. Лiбанoва, I. Ф. Гнибiденкo, В. М. Папiєв, В. М.
Нoвiкoв,Б. Надтoчiй, В. Яценкo та iн. Прoте теoретичних i практичних
дoслiджень сoцiальнoгo страхування в транзитивнoму суспiльствi ще бракує.
Метoю данoгo дoслiдження є загальна характеристика правoвих oснoв
функцioнування сoцiальнoгo страхування.
Кoнституцiєю України гарантoванo правoгрoмадян на сoцiальний
захист, щo включає правo на забезпечення їх у разi: пoвнoї, часткoвoї абo
тимчасoвoї втрати працездатнoстi; втрати гoдувальника; безрoбiття з
незалежних вiд них oбставин; у старoстi; в iнших випадках, передбачених
закoнoм.
Це правo гарантується загальнooбoв’язкoвим державним
сoцiальним страхуванням за рахунoк страхoвих внескiв грoмадян,
пiдприємств устанoв i oрганiзацiй, а такoж бюджетнихта iнших джерел
сoцiальнoгo забезпечення; ствoрення мережi державних, кoмунальних,
приватних закладiв для дoгляду за непрацездатними [1, с. 22].
Сoцiальне страхування – це важлива складoва сoцiаль-нoгo захисту
населення, центрoм якoгo є людина та її пoтреби. Якiсть задoвoлення пoтреб
грoмадян впливає на сoцiальнo-екoнoмiчний рoзвитoк держави. Сoцiальне
страхування ствoрює умoви для вiдтвoрення рoбoчoї сили та захисту
грoмадян у разi настання певних страхoвих випадкiв: втрата працездатнoстi,
у тoму числi у зв’язку iз дoглядoм за дити нoю, вагiтнiсть та пoлoги; втрата
гoдувальника, безрoбiття; нещасний випадoк на вирoбництвi тoщo.
Система державнoгo управлiння сoцiальним страхуванням передбачає
сукупнiсть oрганiв, щo здiйснюють управлiння та нагляд за дiяльнiстю
фoндiв сoцiальнoгo страхування. Управлiння фoндами здiйснюється
державoю, представниками застрахoваних oсiб i працедавцiв. Управлiння
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сoцiальним страхуванням передбачає такiвиди дiяльнoстi, як: планування
кoштiв, акумуляцiя та oблiк платникiв, нарахування i виплата матерiальнoгo
забезпечення, звiтнiсть, кoнтрoль, рoзгляд суперечливих питань [4, с. 142].
Сoцiальне страхування ґрунтується на таких принципах, викладених у
Закoнi України «Прo загальнooбoв’язкoве державне сoцiальне страхування»:
закoнoдавчoгo визначення умoв i пoрядку здiйснення сoцiальнoгo
страхування;
–oбoв’язкoвoстi страхування oсiб вiдпoвiднo дo видiв сoцiальнoгo
страхуваннята мoжливoстi дoбрoвiльнoстi страхування у випадках,
передбачених закoнoм;
–державних гарантiй реалiзацiї застрахoваними oсoбами свoїх прав;
–oбoв’язкoвoстi фiнансування фoндoм витрат, пoв’язаних iз наданням
матерiальнoгo забезпечення, страхoвих виплат та сoцiальних пoслуг, в
oбсягах, передбачених цим закoнoм;
–фoрмування та викoристання страхoвих кoштiв на засадах сoлiдарнoстi
та субсидування;
–диференцiацiї рoзмiру виплати дoпoмoги залежнo вiд страхoвoгo стажу;
–диференцiювання страхoвoгo тарифу з урахуванням умoв i стану
безпеки працi, вирoбничoгo травматизму та прoфесiйнoї захвoрюванoстi на
кoжнoму пiдприємствi;
–екoнoмiчнoї зацiкавленoстi суб’єктiв страхування в пoлiпшеннi умoв i
безпеки працi;
–цiльoвoгo викoристання кoштiв сoцiальнoгo страхування;
–вiдпoвiдальнoстi рoбoтoдавцiв та фoнду за реалiзацiю права
застрахoванoї oсoби на матерiальне забезпечення та сoцiальнi пoслуги [3].
В Українi нoрмативнo-правoву базу сoцiальнoгo страхування
утвoрюють: «Oснoви закoнoдавства прo загальнooбoв’язкoве державне
сoцiальне страхування» (вiд 14.01.1998 р.), закoни України «Прo
загальнooбoв’язкoве державне сoцiальне страхування вiд нещаснoгo випадку
на вирoбництвi та прoфесiйнoгo захвoрювання» (вiд 23.09.1999 р.), «Прo
загальнooбoв’язкoве державне сoцiальне страхування на випадoк безрoбiття»
(вiд 02.03.2000р.), «Прo загальнooбoв’язкoве державне сoцiальне страхування
у зв’язку з тимчасoвoю втратoю працездатнoстi та витратами, зумoвленими
пoхoванням» (вiд 18.01.2001 р.), «Прo загальнooбoв’язкoве державне
пенсiйне страхування» (вiд 09.07.2003 р.), «Прo недержавне пенсiйне
забезпечення» (вiд 09.07.2003 р.), «Прo збiр та oблiк єдинoгo сoцiальнoгo
внеску на загальнooбoв’язкoве державне сoцiальне страхування» (вiд
08.07.2010 р.), «Прo захoдищoдo закoнoдавчoгo забезпечення рефoрмування
пенсiйнoї системи» (вiд 08.07.2011 р.), прoект закoну України «Прo
загальнooбoв’язкoве медичне страхування».
Пoстанoви Кабiнету Мiнiстрiв України, правлiння Пенсiйнoгo фoнду
України та iнших державних цiльoвих фoндiв деталiзують статтi закoнiв та
рoзрoбляють механiзм їх реалiзацiї. Крiм тoгo, Кабiнет Мiнiстрiв України має
правo видавати в межах свoєї кoмпетенцiї та пoвнoважень нoрмативнi акти,
щo безпoсередньo стoсуються сoцiальнoгo захисту населення [2].
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Таким чинoм, сoцiальне страхування передбачає такi важливi види
екoнoмiчнoї пiдтримки грoмадян як: грoшoвi виплати, кoмпенсацiя, витрати на
лiкування, реабiлiтацiю, перепiдгoтoвку та переквалiфiкацiю, а такoж
прoфiлактику. Таке страхування здiйснюється oднoчаснo з сoцiальнoю
дoпoмoгoю та сoцiальним забезпеченням як важливими фoрмами сoцiальнoгo
захисту грoмадян, oднак вiдрiзняється вiд них джерелами фoрмування
фiнансoвих ресурсiв, принципами їх oрганiзацiї, видами та фoрмами виплат
грoшoвих кoштiв.
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Останнім часом банківська діяльність зазнала суттєвих змін: створена
дворівнева банківська система, все більшого розвитку набуває діяльність
комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів,
розширюються нетрадиційні сфери застосування банківського капіталу,
істотно змінюється характер взаємовідносин банків з клієнтурою. З
урахуванням цього набуває ваги роль правового забезпечення банківської
діяльності.
Поняття "банківське право" міцно закріпилося в науково-юридичній
термінології і широко вживається в практиці банківської діяльності.
В сучасних умовах існує потреба в більш детальному вивченні проблем
правового регулювання банківської діяльності, враховуючи роль, яку
відіграють банки в економічному житті України. Між тим правове
регулювання банківської діяльності належить до найбільш складних і
найменш розроблених проблем права [1].
В умовах ринкових відносин ефективна банківська діяльність впливає на
економічні успіхи в державі, на належне регулювання грошово-кредитних
відносин. Банківська система – провідна ланка фінансово-кредитної системи,
а остання, у свою чергу, є складовою частини економічної системи будьякого суспільства. Наявність власної, самостійної банківської системи –
неодмінна ознака незалежності держави, її економічного суверенітету.
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Коли мова йде про поняття банківської системи, то під ним розуміють
сукупність фінансово-кредитних установ, провідними серед яких є банки, у
їх взаємозв’язку і взаємодії, що обслуговують ринок грошових ресурсів. Ця
система, як і будь-яка інша, має характеризуватись такими рисами як
цілісність, спрямованість на досягнення певної мети (досягнення результату),
здатність до відтворення.
Проте до банківської системи відносять і небанківські інститути –
інвестиційні фонди і компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди,
кредитні спілки та інші, які також можуть виконувати певні функції,
притаманні банкам (акумулювати тимчасово вільні грошові кошти
юридичних і фізичних осіб і надавати кредити) [5].
Відповідно до ч.2 ст.334 Господарського кодексу України банки - це
фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових коштів
громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені,
на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських
рахунків громадян та юридичних осіб [2].
Банки є юридичними особами. Вони можуть функціонувати як
універсальні або як спеціалізовані - ощадні, інвестиційні, іпотечні,
розрахункові (клірингові).
Банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не
відповідає за зобов'язаннями банків, крім випадків, передбачених законом, та
випадків, коли держава відповідно до закону бере на себе таку
відповідальність [2].
Банківська система — сукупність різних видів національних банків і
кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного
механізму. Вона включає Центральний банк, мережу комерційних банків і
інших кредитно-розрахункових центрів. Центральний банк проводить
державну емісійну і валютну політику, і є ядром резервної системи
банківських операцій.
У країнах з розвиненою ринковою економікою склалися дворівневі
банківські системи. Верхній рівень системи представлений центральним
(емісійним) банком. На нижньому рівні діють комерційні банки, що
підрозділяються на універсальні та спеціалізовані банки (інвестиційні банки,
ощадні банки, тимчасові ощадні банки, іпотечні банки, банки споживчого
кредиту, галузеві банки, внутрішньовиробничі банки), і небанківські
кредитно-фінансові інститути (інвестиційні компанії, інвестиційні фонди,
страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, трастові компанії) [4].
Банківська система України складається з Національного банку України
та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на
території України відповідно до положень закону «Про банки і банківську
діяльність».
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ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЯ ЗНАХОДЖЕННЯ
ПІДОЗРЮВАНОГО, ЯКИЙ ОГОЛОШЕНИЙ У РОЗШУК
У вирішенні завдань ефективного розслідування кримінальних
правопорушень важлива роль належить взаємодії слідчих і співробітників
оперативних підрозділів як погодженої діяльності, що забезпечує швидкість
та якість розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної
відповідальності. Удосконалення діяльності українських правоохоронних
органів щодо посилення боротьби зі злочинністю передбачає не лише
реорганізацію (реформи) для підвищення гнучкості та ефективності
реагування на зміни в динаміці злочинності, але також вимагає посилення
зв'язків між різними частинами цих відомств.
Основними завданням взаємодії органів досудового слідства з
оперативними підрозділами є своєчасне виявлення якісних кримінальних
справ, забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розслідування,
притягнення винних до відповідальності, компенсація за шкоду, заподіяну
злочином, та відновлення порушених прав громадян.
З прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) (2012 р.) суттєво змінилася парадигма взаємодії слідчого з
оперативними підрозділами під час кримінального провадження. Крім того,
недостатньо унормовано міжнародне співробітництво слідчого та
оперативних підрозділів під час надання міжнародно-правової допомоги,
зокрема взаємодія при створенні міжнародних слідчо-оперативних груп.
Необхідність співпраці зумовлена тим, що це залежить від боротьби із
загальною злочинною поведінкою, особливо від швидкого виявлення
злочинної поведінки, особливо організації всебічного та об'єктивного
розслідування. Аналіз місць злочинів в Україні показує, що правоохоронні
органи не повною мірою виконували свої функції щодо ефективної боротьби
із кримінальними злочинами [1].
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За даними Державної служби статистики України криміногенна ситуація
в Україні з кожним роком погіршується. Так, у 2018 році всього виявлено 447
147 злочинів, у 2019 році – 563 560 злочинів, у 2020 році – 565 182. Такий
стан протидії злочинності пов’язаний не тільки з економічною ситуацією в
Україні, а й із недостатньою організацією взаємодії правоохоронних органів
щодо протидії злочинності [2].
Слід зазначити, що організація здійснюється в процесі управління, що є
важливим етапом процесу управління в процесі правозастосування, оскільки
взаємодія насправді є необхідною умовою ефективної діяльності будь-якої
організації.
Організаційна діяльність визначає засади взаємодії між працівниками
різних правоохоронних органів з приводу, по-перше, участі в професійній
діяльності, тобто при проведенні профілактичних, оперативно-розшукових,
слідчих дій та заходів тощо. По-друге, використання матеріально-технічних
засобів: службового автотранспорту, експертно-криміналістичної техніки
тощо. По-третє, підпорядкованості працівників, тобто субординаційних
відносин. Будь-яка колективна діяльність потребує організації (тобто
впорядкування та узгодження взаємозв’язків між людьми).
Сутність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами полягає в
таких тезах [3]:
1) це узгоджена активна й цілеспрямована діяльність слідчих і
працівників оперативно-розшукових підрозділів;
2) кожний суб’єкт цієї діяльності застосовує притаманні йому
специфічні заходи (слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії) у
межах встановлених законом повноважень;
3) це узгоджені за місцем, часом і метою спільні дії двох чи більше
суб’єктів, спрямовані на впровадження отриманих у результаті оперативнорозшукових заходів відомостей у кримінальне судочинство;
4) у спільних планах – реалізація оперативно-розшукової інформації під
час досудового розслідування в конкретному кримінальному проваджені
тощо. У цих планах варто передбачити комплекс негласних слідчих
(розшукових) дій і слідчих (розшукових) дій у такому порядку, щоб їх
проведення було несподіваним для осіб, дії яких перевіряються, та їх
співучасників, а також мало якнайбільший ефект у закріпленні
процесуальним шляхом обставин, що підлягають доказуванню;
5) у процесі проведення конкретних слідчих (розшукових) дій і
негласних слідчих (розшукових) дій необхідно суворо дотримуватись вимог
чинного законодавства, що відбувається на засадах кримінального
судочинства та оперативно-розшукової діяльності;
6) дії зазначених суб’єктів мають спрямовуватись на забезпечення
введення оперативно-розшукової інформації в кримінальне судочинство за
допомогою процесуальних засобів – шляхом провадження відповідних
слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.
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Актуальним напрямом в організації розшукової роботи є проведення
негласних слідчих (розшукових) дій. Як видається, особлива увага повинна
звертатись на використання можливостей оперативно-технічних підрозділів
під час розшуку підозрюваних, а також проведення окремих негласних
слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, у яких
підозрюваних оголошено в розшук.
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» серед завдань
першим є саме є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України [4]. Ця
фіксація здійснюватиметься при проведенні оперативно-розшукової
діяльності за наявності законних підстав: наявності достатньої інформації,
одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за
допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
- злочини, що готуються;
- осіб, які готують вчинення злочину;
- осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого
судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;
- реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і
правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких
родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення
правосуддя.
Цілком очевидно, що у цьому випадку не йдеться про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, адже вони передбачені КПК України як
засоби збирання чи перевірки доказів, провадяться в конкретному
кримінальному провадженні, яке почате відповідно до вимог ст. 214 КПК
України, тобто факт вчинення злочину чи замаху на його вчинення вже мав
місце, здійснюються слідчим чи за його ініціативою уповноваженим
оперативним підрозділом.
Таким чином, лише тоді, коли між слідчим та оператором встановлені
хороші взаємовідносини, можна отримати надійні та достатні дані для
прийняття кримінально-процесуальних рішень у досудовому процесі. Спільні
заходи забезпечують високу ефективність, своєчасність, економію та ресурси
дії та визначають ефективність розслідування.
У кримінальних провадженнях, у яких підозрюваних (обвинувачених)
оголошено в розшук при наявності підстав, передбачених КПК України,
повинно бути забезпечене надання доручень на проведення негласних
слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місцезнаходження
підозрюваних (обвинувачених).
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Після прийняття Кримінально-процесуального кодексу України у 2012
році виникла наукова проблема при визначенні функцій кримінального
процесу. До моменту набрання чинності , розуміння системи процесуальних
функцій були різними: процесуальну функцію виконував кожен учасник
провадження або існувала лише одна процесуальна функція- встановлення
істини. Надалі науковці почали більш поглиблено вивчати та визначати
кількість процесуальних функцій.
Кримінально-процесуальні функції досліджувалися в наукових працях
таких вчених, як Ф.А. Абашева, О.С. Александров, С.А. Альперт, В.О.
Андреянов, О.Є. Антонова, О.Я. Баєв, М.В. Азарова, К.К. Арушанян, А.А.
Ахундова, Р.Г. Ботвінов, Ю.М. Грошевий та багато інших.
Визначає поняття кримінально-процесуальних функцій О.Г. Яновська,
зазначаючи, що кримінально-процесуальна функція - це основний напрям
процесуальної діяльності сторін, що вирізняється за таким чинником, як мета
діяльності, та виражає роль і призначення кожного учасника процесу. Зміст
кримінально-процесуальних функцій становить сукупність прав та обов'язків
суб'єкта кримінально-процесуальної діяльності, яка надає йому змогу
захищати свої права та законні інтереси або здійснювати професійні
повноваження [1, с. 20].
У теорії досі немає єдиної думки, щодо конкретних функції, але для їх
характеристики є важливим те, що вони закріплені у законі; виділяються як
основні з усієї кримінальної процесуальної діяльності, тобто реалізують
завдання кримінального судочинства; виконуються уповноваженими на те
суб'єктами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 22 Кримінального процесуального кодексу України
виділяють наступні функції:
1) функція обвинувачення;
2) функція захисту;
3) функція правосуддя [2].
Розглянемо зміст кожної функції.
Щодо моменту, з якого виникає функція обвинувачення у
кримінальному процесі, то єдиної думки також немає. Одні автори
дотримуються позиції що функція обвинувачення виникає з моменту
складення протоколу про затримання особи як підозрюваного інші ж
вважають, що це відбувається з моменту повідомлення про підозру.З
моменту складення протоколу про затримання особи як підозрюваного до
особи застосовують певні обмеження її прав і свобод, говориться про неї вже
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як про підозрювану, тобто є обґрунтовані підстави висунути особі певні
обвинувачення. Надалі функція обвинувачення реалізується у повідомленні
про підозру. Після повідомлення про підозру слідчий досліджує всі
обставини, що входять до предмета доказування. У разі визнання доказів
достатніми, що підтверджують вину підозрюваного у вчиненому ним
злочині, а також якщо відсутні підстави для закриття кримінального
провадження слідчий або прокурор приймають рішення про складання
обвинувального акту [3,с. 268].
Після отримання обвинувального акту суд призначає підготовче судове
засідання, а після завершення підготовки до судового розгляду суд
постановляє ухвалу про призначення судового розгляду (ч.1 ст. 316 ПК
України) [2]. В подальшому функція обвинувачення реалізується прокурором
на стадії судового розгляду в обвинувальній промові в дебатах сторін.
Різновидом
юридичної
правничої
допомоги,
протистоянню
обвинуваченню є захист у кримінальному процесі.
Але на думку М.М. Видрі, функцію захисту в кримінальному процесі
варто розглядати не в традиційному її розумінні, не як функцію, що
протистоїть обвинуваченню, а ширше: як функцію, що протидіє
неправомірним діям по відношенню до будь-якого учасника процесу і на всіх
стадіях судочинства. Захисту прав потребують не тільки обвинувачені, але і
потерпілі від злочину, а також свідки, експерти, поняті і інші особи, права
яких були порушені [4, с. 89].
Функція захисту – правнича професійна діяльність спеціально
вповноваженого на її виконання незалежного і самостійного суб’єкта
кримінального процесу – захисника, що спрямована на забезпечення
верховенства права в кримінальному судочинстві, захист прав і законних
інтересів особи, стосовно якої ставиться питання про притягнення її до
кримінальної відповідальності, спростування підозри й обвинувачення,
встановлення невинуватості особи або обставин, які пом’якшують її
відповідальність, реабілітації незаконно звинувачених. Здійснення захисту в
кримінальному провадженні розглядається в контексті діяльності адвоката.
Але адвокатська діяльність і діяльність захисника не є тотожними. [5,с.130 ].
Суб'єктом кримінально-процесуальної функції правосуддя є :
1.
суд першої інстанції;
2.
суд апеляційної інстанції,
3.
суд касаційної інстанції.
Основою функції правосуддя є доказування, яке у цьому контексті є
видом пізнавальної діяльності і полягає, як указує ч. 2 ст. 91 КПК, у збиранні,
перевірці та оцінці доказів [2].
Функція правосуддя здійснюється у тих судових та судово-контрольних
стадіях, де вирішується кримінальний позов (підготовче судове провадження,
судовий розгляд, апеляційне провадження) або перевіряється правильність
його вирішення (апеляційне провадження, касаційне провадження, перевірка
за нововиявленими обставинами), оскільки у цих стадіях або вирішується
питання про доведеність підозри чи обвинувачення і застосування заходів
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кримінально - правового характеру, або перевіряється правильність
вирішення питання про доведеність та /або вирішення питання про
застосування заходу кримінально-правового характеру [6, с.248].
Отже, кожна кримінально-процесуальна функція - має самостійний,
автономний зміст. У обвинувальній промові прокурор формує остаточне
державне обвинувачення. Захист це не лише протистояння обвинуваченню, а
ще захист прав і законних інтересів особи. Активним суб'єктом правосуддя є
суд, який здійснює дії в судовому провадженні щодо розгляду та вирішення
кримінального позову.
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ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦIЇ ДЕРЖАВOТВOРЕННЯ В УКРАЇНI
Iснуюча система державнoгo управлiння прoйшла складний шлях свoгo
станoвлення i рoзвитку. Вoна сфoрмoвана на традицiях пoпереднiх iстoричнo
oбумoвлених управлiнських систем i нерoзривнo пoв’язана з тенденцiями
державoтвoрення в Українi. Пoбудoва дiєздатнoї системи державнoгo
управлiння в Українi немoжливе без oсягнення oснoвних iстoричних аспектiв
її фoрмування. Кoжна iстoрична епoха надала свoє уявлення прo змiст,
напрямки та структуру системи державнoгo управлiння. Цiлкoм лoгiчнo, щo
цi елементи пoв’язанi з прoцесами державoтвoрення та пoтребами вирiшення
загальних прoблем. Oднак, не зважаючи на вiдмiннoстi у пiдхoдах дo
державнoгo управлiння на рiзних етапах свoгo рoзвитку, в Українi вже
утвердилися oснoвнi йoгo засади та iдеї. Саме тoму, вивчення та аналiз
iстoричних передумoв станoвлення системи державнoгo управлiння на рiзних
етапах державoтвoрення вбачається актуальним.
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Oснoвнi напрямки рoзвитку системи державнoгo управлiння знайшли
свoє втiлення у багатьoх наукoвих рoзрoбках. Зoкрема, дoслiдженням
системи державoтвoрення займалися видатнi вченi : Атаманчук Г., Мельник
А., Тертичко В., Пахoмoв Т., Авер’янoв В., Пухтинський М., Малинoвський
В., Oбoленський О., Васiн А., Князєв В., Бахрах Д. та багатьoх iнших.
Система державнoгo управлiння є найбiльш значущим чинникoм, щo
впливає на результат дiяльнoстi будь-якoї сoцiальнoї системи, пiд якoю слiд
рoзумiти сукупнiсть елементiв, якi взаємoпoв’язанi спiльними завданнями та
метoю в сферi державнoгo управлiння.
На жаль, сучасна система державнoгo управлiння являє сoбoю значнoю
мiрoю самoстiйну, вiдмежoвану вiд суспiльства систему, яка функцioнує
вiдпoвiднo дo власних цiлей i завдань, щo значнo вiдрiзняються вiд
загальнoсистемних (нацioнальних). Сучаснi засoби взаємoдiї та oбмiну мiж
владoю i суспiльствoм мають певнoю мiрoю антагoнiстичний характер, oдна
зi стoрiн (влада) традицiйнo рoзглядає iншу (суспiльствo) як свoє джерелo
iснування i в такий спoсiб oбмежує її власну мoжливiсть нoрмальнo iснувати,
функцioнувати i рoзвиватися. Тoж слiд знoву пoвернутися дo неoбхiднoстi
iснування iнституту, який би здiйснював функцiї кoнтрoлю за дoтриманням
нoрм, тoбтo держави як базoвoгo суспiльнoгo iнституту. Саме тoму,
неoбхiднo прoвести глибoкий iстoричний аналiз системи державнoгo
управлiння на рiзних етапах державoтвoрення [2]. Прoцес державoтвoрення
будь-якoї країни дoсить дoвгoтривалий прoцес, дo якoгo вхoдять рiзнoманiтнi
чинники, такi як пoлiтичнi, iстoричнi, культурнi, релiгiйнi та iн.
Прoгoлoшення незалежнoстi сталo свoєрiднoю тoчкoю вiдлiку нoвoгo
етапу iстoрiї України, пoклалo пoчатoк перехiднoгo перioду, суть якoгo – у
перехoдi на якiснo вищий рiвень суспiльнoгo рoзвитку: у пoлiтичнiй сферi –
вiд тoталiтаризму дo демoкратiї; в екoнoмiчнiй – вiд кoманднoї дo ринкoвoї
екoнoмiки; у сoцiальнiй – вiд людини-гвинтика дo активнoгo твoрця власнoї
дoлi; в гуманiтарнiй – вiд класoвих дo загальнoлюдських цiннoстей; у
мiжнарoднiй – вiд oб ́єкта дo суб ́єкта геoпoлiтики. В цiлoму малo бути
здiйсненo перехiд вiд станoвища «уламка iмперiї» дo власнoї державнoстi, вiд
фoрмальнoї незалежнoстi – дo реальнoгo суверенiтету [3].
Але українське суспiльствo булo недoстатньo пiдгoтoвлене дo
державoтвoрчoгo прoцесу. Рiшуча вiдмoва вiд iснуючoгo дo серпня 1991 р.
зразка суспiльнoгo рoзвитку в умoвах вiдсутнoстi наукoвo oбґрунтoванoї
мoделi пoбудoви незалежнoї держави зумoвили на перших пoрах втрату
oрiєнтирiв, рoзгубленiсть, рoзчарування, а внаслiдoк цьoгo – тривалий
«урoчистий марш на мiсцi» на рoздoрiжжi рефoрм.
Швидке визнання державнoї незалежнoстi України десятками країн свiту
певнoю мiрoю пoрoджувалo iлюзiю тoгo, щo труднoщi, пoв'язанi з
перехiдним перioдoм, будуть рoзв'язанi безбoлiснo й у кoрoткий термiн. Але
надiї на те, щo захiднi країни дoпoмoжуть, танули на oчах. Пoлiтичнi партiї й
рухи України oбстoювали рiзнi, нерiдкo пoлярнi пoзицiї в питаннях
зoвнiшньoї пoлiтики [2].
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Oтже, дoслiджуючи oснoвнi тенденцiї державoтвoрення в Українi та їх
вплив на систему державнoгo управлiння, неoбхiднo звернути увагу на те, щo
евoлюцiя рoзвитку державнoгo управлiння в Українi мала надзвичайнo
складний та неoднoрiдний характер, який був oбумoвлений пoстiйнoю
змiнoю пoлiтичнoгo життя, яке накладалo значний вiдбитoк на рoзвитoк
державнoгo управлiння. Непoстiйнiсть незалежнoстi держави, значна
залежнiсть українськoї системи державнoгo управлiння вiд вoлi iнших країн
на певних прoмiжках iстoрiї, на жаль, не дала змoгу Українi сфoрмувати
стабiльну мoдель управлiння, яка б вiдпoвiдала oсoбливoстям власне
нацioнальнoї адмiнiстративнoї традицiї. Незважаючи на це, українська
iстoрiя, яка багата на пoдiї, пoказує нам зразки справжньoгo державнoгo
будiвництва, кoтрi супрoвoджувалися дoсягненнями i в державнoму
управлiннi, якими вартo пишатися.
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО
І ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Взаємодія слідчого і оперативного підрозділів обумовлюється
насамперед тим, що вони мають специфічні, тільки їм властиві засоби для
розслідування злочинів, визначаються вони їх процесуальним статусом. З
прийняттям в Україні в 2012 році Кримінального процесуального кодексу
взаємодія зазнала деяких змін, на які слід звернути увагу, оскільки вони
суттєво впливають на процес розслідування.
Якщо говорити про закони і відомчі нормативні акти, які лежать в основі
взаємодії слідчого і оперативних підрозділів, то тут першочергово слід
назвати Кримінально процесуальний кодекс України [1], Закони України
«Про оперативно-розшукову діяльність» [2] і «Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю» [3]Накази Міністерства
внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації
діяльності органів досудового розслідування МВД України» [4] і «Про
організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами
та підрозділами ОВС по попередженню, виявленню і розслідуванню
кримінальних правопорушень» [5].
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В Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування
МВС України вказано, що на начальників територіальних підрозділів органів
МВС України покладається:
1) обов'язок забезпечувати належну взаємодію працівників оперативних
та інших підрозділів зі слідчим при попередженні, виявленні та розслідуванні
кримінальних правопорушень; 2) контроль за своєчасним і якісним
виконанням оперативними підрозділами письмових доручень слідчого, даних
в кримінальному провадженні [4].
В Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування
зазначається, що основними завданнями такої взаємодії є:
1) попередження, виявлення і розслідування кримінальних
правопорушень; 2) притягнення до відповідальності осіб, які їх вчинили; 3)
відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди;4)
відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб.
Сутність взаємодії слідчого і оперативних працівників, полягає в тому,
що це: 1) активна і цілеспрямована діяльність суб'єктів; 2) кожен суб'єкт цієї
діяльності вживає конкретних заходів в межах своїх повноважень; 3) спільні
дії суб'єктів узгоджені місцем, часом і метою;4) в спільних планах
передбачається комплекс дій у такому порядку, щоб їх проведення було
несподіваним для осіб, дії яких перевіряються, і їх співучасників; 5) в процесі
проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій необхідно суворо
дотримуватися норм Конституції України, чинного законодавства, принципів
кримінального судочинства [6, с. 126].
Суб'єктів взаємодії при розслідуванні злочинів кваліфікують на дві
групи: спеціалізовані та неспеціалізовані. До спеціалізованих відносять тих
суб'єктів, для яких виявлення, розслідування і попередження злочинів є
головним завданням (оперативні підрозділи, експертні установи, контрольнонаглядові органи).До неспеціалізованих віднесені державні та недержавні
структури, для яких протидія злочинності не є їх головним завданням
(підприємства, установи, організації, ЗМІ, громадськість).
Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів в процесі виявлення та
розслідування кримінальних злочинів найбільш поширений і важливий вид
взаємодії.
Форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів діляться на:
Нормативно-правові, що випливають з положень КПК, законів, що
регулюють діяльність органів внутрішніх справ, Служби безпеки України,
прокуратури в таких питаннях: передачі слідчому матеріалів про виявлені
шляхом оперативно-розшукових заходів ознак кримінальних злочинів для
вирішення питання про початок виробництва; проведення слідчим
процесуальних дій одночасно із здійсненням оперативним підрозділом
узгоджених оперативних заходів;
проведення оперативно-розшукових
заходів за матеріалами, в яких не встановлено особу, яка вчинила
кримінальний злочин, після передачі даних матеріалів слідчому; виконання
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доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
здійснення заходів щодо встановлення особи, яка ухиляється від досудового
слідства; отримання інформації та документів про операції, рахунки, вклади,
внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб.
Організаційно-тактична, в таких питаннях: спільна розробка версій і
узгоджене планування слідчих гласних і негласних (розшукових) дій та
оперативно-розшукових заходів; організації слідчо-оперативних груп (СОГ),
в які входять слідчі та оперативні працівники. Дана форма взаємодії
отримала поширення як одна з найбільш ефективних.
Організація взаємодії обумовлена цілями (завданнями), що виникають
на конкретному етапі розслідування злочину.
Отже, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при
розслідуванні відбувається в двох формах: процесуальній і не процесуальній
(організаційно тактичній). Аналіз норм Кримінального процесуального
кодексу України дає підстави стверджувати, що хоча слідчий і може зараз
поєднувати процесуальні і розшукові функції, на практиці це досить складно
реалізувати. У рішенні задач розслідуванню можуть допомогти
співробітники оперативних підрозділів. Їх спільна діяльність повинна
ґрунтуватися на результатах спільної оцінки слідчих і оперативнорозшукових ситуацій та постійному обміні інформацією.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНИХ
ПРАВОВІДНОСИН
Протягом останніх років особливого значення у соціально-економічному
розвитку України набуває вдосконалення правового регулювання бюджетних
правовідносин. Це зумовлено тим, що такі правовідносини забезпечують
оптимальне функціонування фінансової системи з метою досягнення
достатнього рівня бюджетного фінансування та обсягу бюджетних послуг[1,
с.376].
Особливу роль у розвитку бюджетних правовідносин відіграють об’єкти
бюджетних правовідносин.
Об’єктом бюджетних правовідносин є те, з приводу чого виникає й існує
правовий зв'язок між суб'єктами бюджетних правовідносин у межах
бюджетної правосуб'єктності, детермінований інтересами забезпечення
публічних потреб. Поняття об’єкта бюджетних правовідносин є досить
складним, тому науковці, говорячи про них, визначають їх умовно, адже вони
є неосяжними, і тому їх складно визначити. Проте, незважаючи на це вони є
об’єктивною реальністю, з приводу якої й виникає правовий зв’язок між
суб’єктами цих правовідносин [2, c.448].
Вагомий внесок у розв’язання проблем класифікації об’єктів фінансових
правовідносин зробили Л.К. Воронова, М.В. Карасьова, Ю.О. Крохіна, М.П.
Кучерявенко. У працях саме цих науковців розглянуто найбільш проблемні
питання класифікації як об’єктів фінансових правовідносин, так і їх видів, що
значною мірою закладає фундамент для проведення теоретичних узагальнень
і подальшого наукового пошуку.
Багато науковців визначають об’єкт бюджетних правовідносин по
різному.
Так, на думку Л.К. Воронової, об’єктом фінансових правовідносин є так
звані «фонди коштів, які формуються, розподіляються і використовуються
внаслідок реалізації суб’єктивних прав фінансово-кредитних органів та
юридичних обов’язків другої сторони фінансових правовідносин»[3, c.395].
Відомий науковець М.П. Кучерявенко, акцентуючи увагу на
організаційно-владній складовій правовідносин визнає об’єктами бюджетних
правовідносин бюджетні кошти (кошти Державного бюджету України та
кошти місцевих бюджетів) , а стосовно податкових правовідносин об’єктами
вважає певні дії, однак, характеризуючи їх майнову складову, вважає
логічним виділення таких різновидів об’єктів, як речі (рухоме та нерухоме
майно) та грошові кошти [4, c.400].
Ю.О. Крохіна виділяє такі види об’єктів бюджетних правовідносин як
видатки бюджету, доходи бюджету та бюджетне регулювання.
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У науці фінансового права склалося кілька підходів щодо класифікації
об’єктів бюджетних правовідносин. Насамперед, об’єктами бюджетних
правовідносин визнаються грошові кошти – фінансові ресурси держави та
фінансові ресурси муніципальних утворень, матеріальні. Наприклад, грошові
кошти як доходи або видатки бюджету та нематеріальні блага (наприклад,
публічний правопорядок у бюджетній сфері.)
Об’єктом бюджетних правовідносин є об’єктивований нормою
бюджетного права інтерес суб’єктів (учасників) правовідносин. У цьому
положенні акцентується увага на об’єктивованості інтересу, тобто його
визнанні та закріпленні бюджетно-правовими актами. Проте, такий інтерес
не є власним інтересом окремих суб’єктів бюджетних правовідносин,
оскільки вони діють заради публічного інтересу, маючи при цьому
службовий інтерес, зумовлений їхнім обов’язком. Певною мірою публічний
інтерес є узагальненням особистих і групових інтересів, які офіційно визнані
державою, фінансово забезпечені нею й отримали правовий захист.
Тому, об’єкт бюджетних правовідносин заслуговує на підтримку
визначення публічного інтересу як визнаного державою та забезпеченого
правом інтересу соціальної спільноти, задоволення якого є умовою і
гарантією її існування.
Нормативним визначенням державою найважливіших публічних
інтересів на рік є прийняття державного бюджету. Приймаючи закон про
Державний бюджет України [5], Верховна Рада України намагається
найбільш повно врахувати інтереси суспільства, економіки, регіонів і
фінансово підтримати окремі соціальні групи.
Закон
про
Державний
бюджет
України[5]наділяє
суб’єктів
повноваженнями щодо отримання та використання бюджетних коштів, а
напрями та обсяги таких видатків зумовлюються публічними інтересами.
Тому, слід зазначити про наявність у бюджетних правовідносинах
особливого юридичного інтересу – службового, або, точніше,
компетенційного інтересу суб’єктів стосовно об’єкта цих правовідносин у
межах їх повноважень.
Тому, підсумовуючи вище викладене, слід виділити, що об’єктом
бюджетних правовідносин є те, з приводу чого виникає та існує правовий
зв’язок між суб’єктами бюджетних правовідносин у межах їх бюджетної
правосуб’єктності, детермінований інтересами бюджетного фінансування
визнаних публічних потреб. Визначення поняття об’єкта бюджетних
правовідносин є досить широким і узагальненим, тому потребує з’ясування
кола тих явищ, з приводу яких виникає правовий зв’язок між суб’єктами
бюджетних правовідносин.
Питанням класифікації об’єктів бюджетних правовідносин у науці
фінансового права, на жаль, не приділяється достатньої уваги, незважаючи на
те що вона є важливим кроком у пізнанні правової природи об’єктів
бюджетних правовідносин і дозволяє охарактеризувати їхню структуру
(систему об’єктів бюджетних правовідносин).
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ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна 2030" стратегічною
метою нашої держави є створення необхідних умов для залучення іноземних
інвестицій, створення привабливої екосистеми для накопичення та
примноження вітчизняного капіталу, а також забезпечення дохідного
характеру державного інвестування. Вказані цілі неможливі без забезпечення
в Україні безпечного та стабільного бізнес-середовища та таких умов для
ведення господарської діяльності, при яких суб'єкти підприємництва зможуть
бути захищеними, а їх діяльність прогнозованою.
У цьому контексті варто звернути увагу на відносно новий у нашій
політико-правовій системі інститут бізнес-омбудсмена, що слугує
додатковим механізмом вирішення господарських спорів у позасудовому
порядку. Дослідження правового статусу бізнес-омбудсмена та діяльності
Ради бізнес-омбудсмена є безперечно актуальними, враховуючи стрімкий
розвиток системи захисту прав і свобод людини та прагнення нашої держави
до інтеграції у Європейський союз.
Для з'ясування окреслених питань, перш за все, доцільно з'ясувати
походження цього терміну та історію його появи.
Термін "омбудсмен" зі шведської ombuds означає представник. Вперше
цей інститут було запроваджено у Швеції в Конституції 1809 року, якою
було запроваджено позицію "Justlieombudsman" ("омбудсмен юстиції"), що
перекладається як "захисник громадянина" або "представник народу".
Основним завданням омбудсмена був нагляд за державними органами
[1, с.113].
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Хоча щодо точного перекладу цього слова немає одностайної думки,
вказаний термін "омбудсмен" став родовим поняттям для визначення служби,
що безпосередньо займається захистом прав і законних інтересів людини,
пов’язаних з відносинами з органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування.
Погоджуємось із визначенням поняття, запропонованим Голяк Л. В.,
яка розглядає інститут омбудсмана як незалежний, самостійний, публічноправовий, як правило, державний або громадський інститут, запроваджений з
метою забезпечення державного (або прирівняного до нього публічного)
захисту прав і законних інтересів трудових мігрантів та членів їх сімей, їх
дотримання та поваги органами державної влади і місцевого самоврядування,
їх посадовими та службовими особами, а також організаціями, установами
або іншими інституціями, що спеціалізуються на наданні публічних послуг
[2, с. 38].
В Україні цей інститут з'явився наприкінці 2014 року, коли Кабінет
Міністрів України затвердив постанову №691 "Про утворення Ради бізнесомбудсмена", якою було затверджено Положення про Раду бізнесомбудсмена. Відповідно до п. 1, 2, 7 Положення Рада є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, яку очолює
бізнес-омбудсмен. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України і постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та
Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримання української
антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року [3].
Відповідно до п 1.1. Регламенту Ради цей орган створено з метою
сприяння прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також суб’єктів підприємництва, що перебувають у сфері
їх управління, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням
законних інтересів суб’єктів підприємництва [4].
З метою закріплення повноважень Ради на законодавчому рівні
29.08.2019 було зареєстровано проект Закону України "Про Установу бізнесомбудсмена", який у подальшому не було прийнято. Метою законопроекту,
як було зазначено у Пояснювальній записці, є запровадження на
законодавчому рівні в Україні інституту бізнес-омбудсмена в якості
посередника, незалежної, третьої особи, що сприяє суб’єктам
підприємництва у захисті їх права на підприємницьку діяльність. В проекті
визначаються правові засади створення та організації діяльності Установи
бізнес-омбудсмена, напрями її діяльності, а також принципи її
взаємовідносин з державою, державними органами, органами місцевого
самоврядування, суб’єктами господарювання, що перебувають у сфері їх
управління, а також суб’єктами підприємництва [5]. Попри це, народні
депутати України вирішили, що станом на травень 2020 року законопроект
втратив актуальність. Ми не погоджуємось із такою причиною та вважаємо,
що прийняття такого закону є потрібно нашій державі, оскільки він стабілізує
роботу установи, розширює можливості захисту бізнесу, а також сигналізує
інвесторам про можливість безпечного ведення господарської діяльності.
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І.М. Чістякова зазначає, що суб’єктом права є не особисто бізнесомбудсмен - а саме Рада бізнес-омбудсмена, яку він очолює. Важливішим для
розуміння можливостей Ради бізнес-омбудсмена є те, що це орган:
а) консультаційно-дорадчий, лише з рекомендаційними функціями (не
має владних повноважень);
б) недержавний, неприбутковий, незалежний (не частина системи влади;
не фінансується державою; бізнес-омбудсмен не може мати посаду у владі й
навіть не може належати до будь-якої української політичної партії);
в) має право залучати експертів до розгляду будь-яких питань – як
посадових осіб, так і представників об’єднань громадян, підприємств та
організацій (при їхній згоді), в тому числі іноземних - й у поодиноких
випадках, й на контрактній регулярній основі;
г) має право не тільки обробляти скарги від суб’єктів господарювання, в
тому числі шляхом запитів, звернень та рекомендацій в органи влади - але й
самостійно формувати рекомендації органам влади, аж до створення
законопроектів;
д) публічно оголошувати щоквартальні та щорічні звіти про свою
діяльність та про діяльність органів влади у відповідь;
є) той, що координується (у вигляді рекрутування членів наглядової
ради РБО із нижчеперелічених установ) як західними інституціями - ЄБРР
(він є спонсором існування всієї установи) й Організацією економічного
співробітництва й розвитку - так й найбільшими українськими недержавними
бізнес-асоціаціями: Федерацією роботодавців, Торгово-промисловою
палатою, Українською спілкою промисловців та підприємців, Європейською
бізнес-асоціацією України й Американською торговельною палатою в
Україні, а також Кабінетом Міністрів України [6, с. 131-132].
Особливостями українського інституту бізнес-омбудсмена є те, що має
місце відсутність владних повноважень у такого роду інституцій за світовою
практикою та відсутність дублювання функцій та повноважень інших
урядових інституцій [6, с. 134].
Отже, бізнес-омбудсмен та його Рада, які слугують додатковим
механізмом вирішення господарських спорів у позасудовому порядку
беззаперечно заслуговують на увагу. Метою їх діяльності є сприяння
транспарентності діяльності державних органів та запобігання корупційним
та іншим правопорушенням відносно бізнесу. При цьому, вважаємо за
доцільне закріпити їх правовий статус на законодавчому рівні.
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РАСОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ США)
У сучасній державі є надзвичайно важливим гармонійний суспільнополітичний розвиток. Налагодження такої взаємодії є складним та
довготривалим процесом. На сьогоднішній день, як і багато століть тому,
обмежується певна ланка населення, національні меншини борються за
громадсько-політичні, економічні права [1, с.154]. У цьому контексті не
винятком є значна частина темношкірого населення Сполучених Штатів
Америки.
США – одні із найбільш розвинутих країн світу, це потужна наддержава,
лідер у світових ринках. З розвитком, Америка зіштовхнулася з низкою
важливих суспільних викликів, зокрема, расовою дискримінацією, поділом
населення на «біле» і «чорне» [2, с.55]. Проте, державна політика США
заклала передумови для такого пригноблення темношкірих ще за часів
Громадянської війни 1861-1865 років. Звернення до історії питання, надасть
можливість розібратися в цьому.
По-перше, передумовою гноблення стала велика кількість населення,
при якій стає можливий організований примус до певної праці. Спираючись
на історичні джерела, ми знаємо, що Америка була однією із колоній Великої
Британії, і основними корінними її жителями були індіанці. 401 рік тому, в
1619 р. англійський піратський корабель «Білий лев» прибув на материк. На
борту судна, згідно зі збереженими документами, перебували 20 африканців
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(ангольців), захоплених піратами у португальських работорговців.
Португальці везли рабів з Африки в один з портів на території сьогоднішньої
Мексики. Бранці «Білого лева» – перші в історії африканці, які прибули до
берегів колоніальної Вірджинії. Пірати обміняли їх на їжу і промислові
товари. Ця подія заклала початок рабовласництва в Америці. Переважна
більшість сьогоднішніх афроамериканців – нащадки вихідців з Анголи, Гани
і Сенегалу. Дешева і фактично безкоштовна робоча сила з Африки стала
запорукою виживання для американських колоній.
По-друге, становище темношкірих рабів у США було важким і майже
безправним, адже на півдні країни поширювалося плантаційне господарство,
яке трималося на праці невільників. Майже кожна плантація володіла
власними охоронними загонами, які слідкували за порядком. Раби
висловлювали протести: псували знаряддя праці, вбивали наглядачів і
господарів. Повстання рабів та їх боротьба за свої права поширювали страх
серед плантаторів, будили свідомість американців, що сприяло розвитку
широкого аболіціоністського руху, який разом з негритянською боротьбою,
зрештою, призвів до ліквідації рабства. Початком масового руху проти
рабства у США вважають 30-ті рр. XIX ст. Провідниками аболіціоністського
руху були Б. Франклін, який мав на меті звільнення чорношкірих рабів, та В.
Гаррісон, які оголосили рабство моральним і політичним злом, таким, що
суперечить Конституції США.
Основними питаннями Громадянської війни стали забезпечення
подальшого розвитоку капіталізму у США через знищення рабства і
перемогу вільного фермера на вільній землі. У 1862 р. уряд видає закон про
гомстеди, а також А. Лінкольн підписав Прокламацію про звільнення рабів,
що дала поштовх в 1865 р. до підписання «закону про скасування рабства на
всій території США». Згодом у 1866 р. було прийнято 14-ту поправку, за
якою темношкірі наділялися певними цивільними правами, а за 15-тої
поправки отримали і деякі виборчі права.
Проаналізувавши певні положення «Закону про скасування рабства» і
деякі громадянські права, що закріплювалися за темношкірими можна
підсумувати, що вони звільнилися від тяжкого рабства і отримали не лише
свободу, а й також можливість служити в армії, і голос в парламенті. Та
зростаючий їх вплив почав бентежити багатьох «білих» жителів. Після
вбивства Лінкольна до влади приходить Ендрю Джонсон, який здійснював
позитивну політику, щодо плантаторів: гомстеди дозволялися будь-якому
громадянину, але тільки не «чорному», в дію вводилися «Чорні кодекси».
На наш погляд, якщо б не сталося всього вищевисвітленого, і
афроамериканцям віддали їх землю за 14 поправкою в Конституції, то на
сьогоднішній день не було б виразної проблеми расової дискримінації.
Можна тільки уявляти, якою б державою була Америка тоді, адже далі лише
ще більші обмеження, які утискали права темношкірих, робили їх
безправною ланкою суспільства. Така політика стоїть на заваді демократії.
Дослідивши дане питання, ми вважаємо, що найбільш вирішальним у
долі афроамериканського населення був рух за громадянські права у 1950-х
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роках. Значною фігурою тоді став Мартін Лютер Кінг, лідер Конференції
християнського керівництва на Півдні. Під його керівництвом рух проти
расизму набуває організованого характеру. Так, у 1963 році відбувся Похід
на Вашингтон – демонстрація на захист рівноправності. М.-Л. Кінг виголосив
свою промову: «Я мрію, що четверо моїх дітей, колись житимуть у країні, де
їх судитимуть не за кольором шкіри, а за їх особистими якостями. Така у
мене мрія» [3]. Цей виступ перетворив рух темношкірих Півдня Америки на
кампанію боротьби з расизмом, за громадянські права, яка мала велике
загальносвітове значення. У 1964 році в США вступив в дію закон про
заборону расової дискримінації в громадських місцях. У наступному році
конгрес прийняв закон, що усунув найбільш суттєві перешкоди при
здійсненні чорними громадянами права на участь у виборах. Спеціальним
законом в 1966 році заборонена дискримінація при оренді житла.
По-третє, на даний момент де-юре у США права «чорних» і «білих»
рівні, проте трапляються випадки дискримінації. Не так давно країною
прокотилися масові протести, щодо тієї ж проблеми, яка була 100 років тому,
а саме обмеження прав і утиски афроамериканців. Передумовою таких акцій
стало вбивство 25 травня 2020 року афроамериканця Джорджа Флойда. Це
сталося через використання Джорджем фальшивих банкнот. Поліцейський,
який затримував чоловіка, притис його шию коліном і не відпускав навіть
тоді, коли затриманий говорив, що не може дихати. Активісти, з гаслом «Я
не можу дихати!», протестували проти поліцейського насильства щодо
темношкірого населення. Чоловіка, який душив Флойда притягли до
кримінальної відповідальності, але сам факт дискримінації і далі продовжує
існувати [4]. Варто сказати, що на вулиці вийшли не лише темношкіре, а й
«біле» населення, в підтримку.
В даному контексті варто зазначити, що все ж таки відбулися позитивні
зрушення у політичній та освітній емансипації афроамериканського
населення США. Сьогодні ця держава претендує бути світовим лідером у
боротьбі із соціальними проблемами, у тому числі й з бідністю. Так, станом
на 1966 р. бідне населення в країні складало 14,7 %, а серед афроамериканців
– 41,8 %. У 2019 – 2021 рр. цей показник становить відповідно 15 % та 27,2
%, можемо зазначити, що кількість малозабезпечених афроамериканців
скоротилася на 35% [5, с.245].
Отже, розглянувши зазначену проблему, можна навести певні
результати нашої роботи. Однією із причин виникнення рабства у США була
потреба у робочій силі на півдні Америки, де поширювалися великі
землеробські господарства. Найбільше рабів становило темношкіре
населення. Проаналізувавши законодавство США, можемо сказати, що
расова дискримінація була жорстоким проявом обмеження «чорних» з боку
«білих», а сама сегрегація ставала великим бар’єром для розвитку добробуту
афроамериканців. Майже через 40 років, після жорсткого вбивства Кінга,
очільника руху за громадянські права, деякі його мрії змогли втілитися в
реальне життя. Одним із американських президентів зміг стати темношкірий
громадянин – Барак Обама. Ми вважаємо, що це вже надзвичайно велика
перемога над расизмом, яка сприяє зміцненню демократії в суспільстві.
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КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА
В умовах трансформаційної економіки різко зростають вимоги до рівня
фахівців-економістів.
Вони
мають
бути
успішними
та
конкурентоспроможними на ринку праці, а для цього володіти комплексом
професійних та особистісних якостей. Важливим засобом розв’язання цього
завдання є вища освіта.
Всесвітній економічний форум у Давосі (2016 р.), що приділив особливу
увагу питанням освіти й розвитку як запоруки розв’язання гуманітарних
проблем, заслухав доповідь «Майбутнє про робочі місця». Вона містила
ТОП-10 компетенцій працівників, що будуть найбільше цінуватися серед
роботодавців у найближчі роки і відповідно мають бути враховані при
підготовці фахівців у навчальних закладах вищої освіти. Основні з них:
1. вміння вирішувати складні завдання (Complex Problem Solving). На думку
фахівців, потреба у людях, що володіють таким навиком, порівняно з 2015 р.
зросте на 52%;
2. критичне мислення (Сritical Thinking);
3. креативність (Creativity);
4. управління людьми (People Management);
5. навички координації, взаємодії (Coordinating with Others);
6. емоційний інтелект (Emotional Intelligence). Серед компетенцій на 2015 рік
його взагалі не було;
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7. судження і прийняття рішень (Judgment and Decision Making). Мова йде
про те, що для роботодавця важливим буде не тільки якість, але й швидкість
прийняття рішень;
8. клієнтоорієнтованість (Service Orientation). Клієнтоорієнтованість
персоналу виявляється через слідування правилам ділового етикету,
естетичним нормам та стандартам сервісу;
9. уміння вести переговори (Negotiation);
10. когнітивна гнучкість (Cognitive Flexibility). Цієї компетенції не було у
переліку компетенцій 2015 року [2].
Сприяти набуттю затребуваних ринком праці компетенцій разом з
навчальним процесом можуть й інші види активності студентів, зокрема
наукова діяльність. Це – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження
Набуття навичок дослідницької роботи як універсального способу
освоєння дійсності є важливим для студента. Цьому сприяє підвищення
мотивації до навчальної діяльності та активізації особистісної позиції
студента в освітньому процесі, основою яких є придбання нових знань, тобто
самостійно отриманих знань, які є для нього новими і особистісно
значущими. Таким чином, науково-дослідна діяльність студента – це
вирішення дослідницьких завдань із заздалегідь невідомим способом їх
розв’язання, що передбачає наявність основних етапів дослідження в
науковій сфері.
Знання, отримані в результаті дослідження, є наслідком пізнавальної
діяльності,
спрямованої
на
висунення,
формування,
пояснення
закономірностей, фактів, процесів. Отже, знання – невід’ємна частина
навчання. Дослідницьке вміння полягає у здатності усвідомлено здійснювати
дії, спрямовані на пошук, відбір, переробку, аналіз, створення, проектування,
обробку та підготовку результатів пізнавальної діяльності, спрямованої на
виявлення об’єктивних закономірностей навчання, виховання та розвитку.
Організація освітнього процесу в сучасному закладі вищої освіти
України включає дві форми реалізації наукової діяльності студентів. Перша
форма – наукова діяльність, яка здійснюється в межах навчального процесу.
Вона передбачає роботу з науковими та інформаційними джерелами,
пошукову діяльність при проходженні практики, підготовку та захист
курсових і випускних кваліфікаційних робіт, участь у дискусіях та виступи з
науковими повідомленнями в межах навчальних занять та ін. Друга форма –
наукова діяльність поза межами навчального процесу. Передбачає підготовку
наукових публікацій, участь у наукових конференціях, засіданнях при
проведенні круглих столів, конкурсах, олімпіадах, проектах, темах, гуртках
тощо [1, с. 209 ].
Зміст і структура науково-дослідницької діяльності студентів забезпечує
послідовність способів і форм її проведення відповідно до логіки
навчального процесу. Поступове зростання обсягу і складності набутих
студентами знань, умінь, навичок у процесі наукової роботи забезпечує
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вирішення наступних завдань: формування наукового світогляду, оволодіння
методологією і методами наукового дослідження; надання допомоги
студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого
професіоналізму; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей
студентів у вирішенні практичних завдань; прищеплення студентам навичок
самостійної науково-дослідної роботи; розвиток ініціативи, здатності
застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; розширення
теоретичного світогляду і наукової ерудиції майбутнього фахівця; створення
та розвиток наукових шкіл, творчих колективів.
Отже, науково-дослідницька діяльність студентів є важливою складовою
системи підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, орієнтованих
на набуття затребуваних сучасним ринком праці компетенцій.
Список використаних джерел:
1. Дороніна О. А. Роль наукової діяльності студента у формуванні
компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління. Економіка і
організація
управління.
2017.
Вип.
4.
С.
207–215.
URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_4_21 [дата звернення: 03.04.2021].
2. The Future of Jobs. URL: www.weforum.org [дата звернення:
07.04.2021].
Мар’яна Мазур, 3 курс, група ПР-31д
Науковий керівник: Ipинa Бiлoуc,
к.ю.н, дoцeнт
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ:
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Розвиток і становлення правової демократичної держави потребує
багато зусиль із боку державних органів, суспільства та громадян, які в
першу чергу повинні бути спрямовані на найважливіші фундаментальні
цінності людини, а саме дотримання прав і свобод незалежно від статусу
держави та рівня життя людини.
Прийнята в 1996 р. Конституція України вимагає посилення правового
захисту для захисту прав і свобод громадян [1]. Небезпека необгрунтованих
обмежень або порушень у кримінальному процесі є запобіжним заходом.
Останні, певним чином, впливають на реалізацію конституційних прав
громадян, оскільки вони обмежують їх особисту свободу, хоча і лише на
підставах та методах, передбачених законом, і дотримуються всіх
кримінально-процесуальних гарантій особистих прав.
Однією з таких гарантій є запровадження запобіжного заходу – застави.
Відповідно до ст. 182 КПК України застава є запобіжним заходом, суть
якого полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний
рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, з метою забезпечення
виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під
умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих
обов'язків [2].
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Відповідно до його змісту, метою застави є досягнення конкретної мети
- забезпечити виконання обов’язків підозрюваних та обвинувачених,
включаючи явки до слідчих та суди, для запобігання новим кримінальним
правопорушенням. Застава може обиратися як до підозрюваного,
обвинуваченого, який не тримається під вартою, так і щодо особи, стосовно
якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке
положення визначено в ч. 3 ст. 183 КПК, де передбачено, що при винесенні
ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити розмір застави, яка є достатньою
для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків,
передбачених КПК [2].
Застава може бути внесена підозрюваним, обвинуваченим або іншою
особою, яка діє від його імені, або заставодавцем - іншою фізичною чи
юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені відповідно до
Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави
як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2012 р. № 15 (далі - Порядок внесення коштів) [3].
Частина 2 ст. 182 КПК визначає обмеження щодо кола осіб, які можуть бути
заставодавцями. Заставодавцем не може бути юридична особа, що перебуває
у державній чи публічній власності, або держава, що фінансується за рахунок
місцевого чи державного бюджету, або суб’єкт, який володіє часткою
державного публічного майна або належить до законного капіталу держави,
державного господарства [2].
Можна вважати, що заставодавцю слід довіряти (подібно до
поручителя). В іншому випадку заставодавець може бути співучасником або
організатором злочинної організації. В якості застави можуть бути
використані лише кошти в українській валюті. Інші матеріальні активи, будьяке майно чи нерухоме майно не можуть використовуватися в якості застави.
Кошти, які використовуються як важливі докази або вилучені під час
кримінального провадження, не можуть бути об’єктом застави.
Як відзначив свого часу Ю. Д. Лівшиц, один із дослідників проблем
застосування запобіжних заходів, застава з давніх часів існувала не лише у
цивільному, але й в кримінальному процесі. В епоху існування майнової
відповідальності особи за делікти застава, а також майнова порука,
застосовувались порівняно з іншими запобіжними заходами найчастіше. У
подальшому, коли майнову відповідальність змінила особиста, ці запобіжні
заходи зовсім втратили своє значення. У період панування інквізиційного
процесу, де покарання за своїм характером було особистим, а по сутііндивідуально фізичною розправою, домінуючим запобіжним заходом став
арешт. Згодом, у період промислового капіталізму, були поновлені такі
запобіжні заходи, як застава та майнова порука [4].
Існувала застава як запобіжний захід та широко запроваджувалась в
колишній Російській імперії на підставі Статуту кримінального судочинства
1864 р. (ст. ст. 78, 79)., а в колишньому СРСР застава знаходила своє
застосування лише в період НЕПу.
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Кримінально-Процесуальним кодексом УРСР в редакції 1927 р.
передбачалась можливість застосування запобіжних заходів з тим, щоб
обвинувачений не ухилився від слідства і суду. Відповідно до ст. 142 цього
кодексу видами запобіжних заходів були: підписка про невиїзд; порука
особиста й майнова; порука професійних і інших громадських організацій;
зарука; домашній арешт; ув’язнення. Зі змісту ст. 151 цієї вітчизняної
пам’ятки права вбачається, що зарука була фактично заставою. Так, в ст. 151,
152, 153, 154 цього Кодексу встановлювалось, що «зарука це є гроші або
інше майно, що його кладе в депозит суду саме винувачений або інша особа,
або група осіб чи організація на забезпечення стання винуваченого до
слідства або на суд» [5].
Гроші під заруку повинні були визначатися слідчим органом або судом
виходячи з тяжкості злочину, ваги доказів у справі, майнового стану
поручника чи заручника та інших обставин справи. Після прийняття поруки
або заруки був складений відповідний протокол, підписаний поручником або
заручником, і цим людям була видана копія протоколу. Імовірно, у разі втечі
обвинуваченого або втечі від слідства та судів застава застосовувалась до в
доход Української Республіки.
Таким чином, застосування застави у кримінальному провадженні
порушує багато теоретичних та практичних питань. Зокрема, законодавство
не містить єдиного переліку причин та умов використання застави як
запобіжного заходу. Застава є одним із ефективних запобіжних заходів, в
основу якого покладено економічну заінтересованість у збереженні грошової
суми та моральні зобов'язання підозрюваного, обвинуваченого перед іншими
фізичними або юридичними особами, які виступили заставодавцями.
Список використаних джерел:
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2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 17.03.2021 р.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У законодавстві не має єдиного підходу до визначення поняття
господарсько-торговельної діяльності, що спричиняє деякі труднощі в
практичній роботі суб’єктів господарювання. Так, відповідно до ст. 263
Господарського кодексу України «господарсько-торговельною діяльністю є
діяльність суб’єктів господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на
реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного
споживання. Вона включає як торгівлю, так і допоміжну діяльність, що
забезпечує реалізацію товарів шляхом надання певних послуг» [1].
Для цілей Податкового кодексу України вона визначається як роздрібна
та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне
господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з
використанням платіжних карток [2, пп.14.1.246 п.14.1 ст.14].
У працях науковців також не має однозначного підходу щодо
визначення торговельної діяльності. Нею вважають «діяльність, що пов’язана
із продажем товарів виробничо-технічного призначення і товарів народного
споживання на підставі різних цивільно-правових договорів, які
передбачають передачу прав власності на такі товари, а також допоміжну
діяльність, спрямовану на забезпечення умов для їх продажу шляхом надання
відповідних послуг» [3, с. 36]. Але недоліком цього визначення є обмеження
поняття торговельної діяльності лише рамками цивільно-правових договорів,
тобто тут йдеться про торговельну діяльність у вузькому розумінні.
Господарсько-торговельна діяльність – це самостійний вид
господарської діяльності, спрямований на реалізацію продукції виробничотехнічного призначення й виробів народного споживання, який здійснюють
суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, за плату на
професійних засадах [].
Розглядаючи визначення господарсько-торговельної діяльності, слід
звернутися до ознак господарської діяльності, які пропонує авторський
колектив вчених:
«по-перше, така діяльність полягає у виробництві продукції, виконанні
робіт, наданні послуг не для власних потреб виробника, а для задоволення
потреб інших осіб;
по-друге, така діяльність виконується на професійних засадах;
по-третє, результати такої діяльності мають реалізовуватися за плату,
тобто функціонувати як товар;
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по-четверте, ця діяльність поєднує як приватні інтереси виробника, так і
публічні інтереси (держави, суспільства, значних верств населення тощо)»
[, с. 217].
Форми, в яких може здійснюватися господарсько-торговельна
діяльність, встановлено ч. 3 ст. 263 ГК України, відповідно до якої
виділяють: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання;
заготівлю; оптову торгівлю; роздрібну торгівлю і громадське харчування;
продаж і передачу в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво
у здійсненні торговельної діяльності та іншу допоміжну діяльність із
забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу [1].
Згідно із ст. 264 ГК України матеріально-технічне постачання та збут
продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного
споживання як власного виробництва, так і придбаних в інших суб’єктів
господарювання, здійснюються суб’єктами господарювання шляхом
поставки, а у випадках, передбачених цим Кодексом, також на основі
договорів купівлі-продажу [1].
Отже, господарсько-торговельною діяльністю є діяльність суб’єктів
господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції
виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання. Така
діяльність полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг
не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб;
виконується на професійних засадах; результати такої діяльності мають
реалізовуватися за плату, тобто функціонувати як товар; поєднує як приватні
інтереси виробника, так і публічні інтереси.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ
ПРАВОВІДНОСИН
Фінансові правопорушення можна розглядати виключно як фінансовоправову відповідальність, або більш ширше, охопивши застосування
адміністративної, кримінальної, цивільної, дисциплінарної та фінансовоправової відповідальності.
Фінансове правопорушення – це суспільно шкідливе, винне,
протиправне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, що
порушує врегульований правовими нормами порядок формування, розподілу
та використання публічних фондів коштів, за яке законодавство встановило
юридичну відповідальність. [3, с. 808 ]
Складом фінансового правопорушення є нормативно побудована
юридична модель типових ознак винного протиправного діяння, що порушує
фінансові норми, та за яке передбачено фінансово-правову відповідальність.
Наявність складу фінансового правопорушення є підставою кваліфікації
вчиненого діяння як фінансового правопорушення, що дає підстави
застосування фінансово-правових санкцій. Тобто, основною юридичною
підставою для притягнення суб’єкта фінансових правовідносин до
фінансово-правової відповідальності є наявність у протиправному діянні
сукупності суб’єктивних та об’єктивних ознак. Такі ознаки складу
фінансового правопорушення передбачені законом.
Кваліфікація неправомірного діяння полягає в аналізі і зіставленні
неправомірної поведінки з вимогами правових норм. Це дозволяє з’ясувати
чи містять діяння суб’єкта ознаки складу конкретного правопорушення.
Фактичною підставою є діяння суб’єкта, а юридичною – вимоги закону і
відповідно процесуально оформлений факт вчинення фінансового
правопорушення.
Фактичною підставою фінансово-правової відповідальності є склад
фінансового правопорушення. Йому властиві суспільна шкідливість
(небезпечність), протиправність, винність. До складу фінансового
правопорушення входять: суб’єкт, суб’єктивну сторону, об’єкт і об’єктивну
сторону. [1, с. 504 ]
Суб’єктом фінансового правопорушення може бути фізична або
юридична особа-учасниця фінансових правовідносин. При цьому
організаційно-правова форма та форма власності юридичної особи можуть
бути будь-які. Суб’єктами фінансового правопорушення на відміну від
адміністративного правопорушення або кримінального злочину можуть бути
юридичні особи. Вони повинні бути правосуб’єктними (мати прав та
обов’язків у сфері фінансових правовідносин та відповідати за неправомірну
реалізацію своїх прав або невиконання обов’язків).
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Суб’єктивний бік фінансового правопорушення характеризується
виною. Щоб притягнути особу до фінансової відповідальності її мають
визнати винною.
Об’єктивна сторона фінансового правопорушення виражена в
протиправному діянні, що завдає шкоди публічним інтересам суспільства,
держави, територіальної громади і призводить до причинно-наслідкового
зв’язку між протиправним діянням і його шкідливими наслідками.
Складовими об’єктивної сторони є діяння (дія або бездіяльність суб’єкта
фінансово-правових відносин), суспільна шкода (матеріального чи
нематеріального характеру) та причинно-наслідковий зв’язок між ними.
Дією є активна поведінка суб’єкта фінансово-правових відносин, якій
притаманні: суспільна шкода, порушення вимог фінансового законодавства,
вольовий і усвідомлений характер. Бездіяльністю є невиконання або
неналежне виконання своїх обов’язків суб’єктом фінансових правовідносин.
Суспільна шкода (матеріального чи нематеріального характеру) не
завжди пов’язана із завданням майнової шкоди публічним інтересам.
Наприклад, платник податку сплативши податок в повному розмірі не подав
своєчасно декларацію. При виконаному податковому зобов’язанні до
платника податку будуть застосовані санкції. [4, с. 752 ]
Об’єктом фінансового правопорушення є порушені права чи інтереси у
сфері фінансових ресурсів, що мобілізуються, розподіляються чи
використовуються з відповідних фондів коштів, утворених для задоволення
публічних інтересів.
Нормативною підставою фінансово-правової відповідальності є норми
права, які забороняють соціально шкідливу (небезпечну) поведінку в сфері
публічної фінансової діяльності. Таким чином держава встановлює
нормативні критерії для можливості застосування фактичної підстави
фінансово-правової відповідальності (складу фінансового правопорушення).
Фактичною підставою фінансово-правової відповідальності є склад
фінансового правопорушення. Йому властиві суспільна шкідливість
(небезпечність), протиправність, винність. До складу фінансового
правопорушення входять: суб’єкт, суб’єктивну сторону, об’єкт і об’єктивну
сторону. Зокрема, обов’язково приймається юрисдикційний акт щодо
застосування норм права в конкретному випадку, що має офіційний,
державно-владний характер. Серед документів слід виокремити такі, що
можуть містити докази неправомірних діянь суб’єктів фінансових
правовідносин: фінансово-планові акти; документи звітності про виконання
державного бюджету та місцевих бюджетів; документи фінансової звітності
бюджетних установ, суб’єктів господарювання, банків, інших фінансових
установ; документи контрольних заходів (акти ревізії, перевірки, документи з
інвентаризації, обстеження, аудиторський висновок тощо).
Фінансове правопорушення може утворювати склад дисциплінарного
правопорушення, адміністративного правопорушення або кримінального
злочину. Це не означає, що воно стає автоматично іншим правопорушенням
або злочином, а образ фінансового правопорушення є збірним. Виходячи з
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іншої природи, характеру й порядку її застосування, фінансово-правова
відповідальність за фінансове правопорушення, яка є за характером
колективною та майновою, реалізується поза залежністю від реалізації
заходів дисциплінарного, адміністративного або кримінального характеру.
[2, с. 180 ]
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АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Фінансовий моніторинг є особливою частиною систем управління
різних рівнів економіки держави, дозволяючи отримати об'єктивну і
своєчасну інформацію про зміни внутрішніх і зовнішніх по відношенню до
об'єкта управління умов, необхідну для прийняття ефективних управлінських
рішень. Важливість проведення фінансового моніторингу визначається
динамізмом досліджуваних явищ, необхідністю розглядати їх у динаміці,
відслідковувати негативні тенденції і здійснювати своєчасні корегування.
Окремим питанням формування системи фінансового моніторингу в
Україні присвячені наукові праці В.Т. Білоуса, О.М. Бандурки, О.Ф.
Андрійка, С.А. Буткевича, О.Є. Користіна, В.Т. Маляренка, С.В. Васильчака
та ін.
Відповідно до частини 2 ст. 3 Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які
здійснюють адвокатську діяльність індивідуально належать до первинних
суб’єктів фінансового моніторингу [1].
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
передбачено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність
індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи
адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності) [5].
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Згідно з роз’ясненням від 21.03.2008 № V/3-71, наданим Вищою
кваліфікаційною комісією адвокатури, адвокатська діяльність не є
господарською[2].
Адвокатське об’єднання, так само як і адвокатське бюро, не є спеціально
визначеним суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Водночас
адвокати, що входять до складу адвокатського об’єднання відповідно до
статті 5 Закону є спеціально визначеними суб’єктами первинного
фінансового моніторингу і на них поширюються вимоги Закону [1].
Водночас, згідно з частиною першою статті 8 Закону виконання
обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується
адвокатами, особами, які надають юридичні послуги, якщо вони беруть
участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:
 купівлі-продажу;
 управління активами клієнта;
 управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх
діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичнихосіб;
 утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління
ними, а також купівлі-продажу юридичнихосіб [1].
Якщо адвокат та особа, яка надає юридичні послуги, не беруть участі у
підготовці і здійсненні правочинів, зазначених у частині першій статті 8
Закону, то і обов’язку стати на облік у ДержфінмоніторингуУкраїни у них не
виникає [4].
Адвокати, особи, які надають юридичні послуги, не повідомляють
Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо фінансових операцій у
разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є
предметом їх адвокатської таємниці та професійної таємниці, коли вони
виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його
інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів
(частина сьома статті 8 Закону) [1]. Законом не визначено коло правочинів,
віднесених до забезпечення діяльності юридичних осіб та управління ними, в
розумінні частини 1 статті 8 Закону. Тому, будь-які правочини, пов’язані із
забезпеченням діяльності юридичних осіб та управління ними, можуть бути
віднесені до таких, що підпадають під ознаки вказаної норми.
Надання адвокатських послуг клієнту щодо забезпечення його
господарської діяльності з метою захисту від впливу негативних наслідків
підпадає під ознаки частини сьомої статті 8 Закону щодо необов’язковості
повідомлення Держфінмоніторингу про свої підозри стосовно фінансових
операцій, у випадку коли адвокати виконують свої обов’язки щодо захисту
клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах
досудового врегулювання спорів [4].
За загальним правилом, суб’єкти первинного фінансового моніторингу
зобов’язані здійснювати належну перевірку (верифікацію та ідентифікацію
нового клієнта) та повідомляти Державну службу фінансового моніторингу
України (ДСФМ) пронаступні 4 групи операцій клієнтів, що стали відомі
такому суб’єкту:
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1) порогові фінансові операції (від 400 тис. грн), що пов’язані з
Північною Кореєю або Іраном, проводяться політичнозначущою особою або
пов’язаною з ним особою;
2) порогові фінансові операції (від 400 тис. грн) щодо здійснення
грошових переказів за кордон, готівкові операції;
3) підозрілі фінансові операції (діяльність), тобто такі, що є
результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування
тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
4) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних
власників клієнта, які містяться в Єдиному державному Реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців (Реєстр) та інформацією про UBO,
отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті
здійснення перевірки клієнта.
Одним із основоположних принципів адвокатської діяльності є принцип
нерозголошення адвокатської таємниці. Але положеннями частини 6 статті
22 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачено,
що подання адвокатом інформації відповідно до вимог Закону до ДСФМ, не є
порушенням адвокатської таємниці [5]. Така позиція корелюється із
актуальною судовою практикою Європейського суду з прав людини, який у
справі “Мішо протии Франції” (Michaud v. France, No. 12323/11) встановив
відсутність порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини (право на
повагу до приватного життя та кореспонденції) за заявою французького
адвоката, який оскаржував свій законодавчий обов’язок повідомляти про
підозрілі операції, які стали йому відомі у ході професійного спілкування. На
думку Європейського суду з прав людини, таке втручання переслідує законну
мету запобігання злочинності [3].
Таким чином, адвокатські бюро та об’єднання, “самозайняті” адвокати є
спеціальними суб’єктами фінансового моніторингу, що наділені певними
преференціями згідно з частиною 3 статті 10 Закону, протее застосування
гарантій, передбачених Законом України “Про адвокатуру та адвокатську
діяльність” (зокрема, адвокатська таємниця) не звільняє від обов’язків,
здійснювати повідомлення ДСФМ у порядку, передбаченому Законом.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Протягом багатьох століть люди накопичували кошти для різних потреб
та з різною метою. Серед різних способів зберігання коштів досить
популярним є зберігання грошей на депозиті у банківських установах.
Система гарантування депозитів в Україні досліджувалася вітчизняними
економістами, серед яких В.І. Огієнко, Т.С. Смовженко, Л.Д. Кожунов, деякі
питання гарантування вкладів були предметом дослідження у роботах А.А.
Нечай, А.Г. Пишного, Я.О. Берназюка, О.П. Орлюк.
Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків
з ринку. На виконання цього завдання Фонд у порядку, передбаченому
законодавством, виконує такі функції: веде реєстр учасників Фонду;
здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним
учасником Фонду; здійснює регулювання участі банків у системі
гарантування вкладів фізичних осіб; бере участь в інспекційних перевірках
проблемних банків за пропозицією Національного банку України; застосовує
до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції і накладає
адміністративні штрафи; здійснює процедуру виведення неплатоспроможних
банків з ринку, в тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та
ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і
зобов’язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку
або створення та продаж перехідного банку; здійснює перевірки банків
відповідно до цього Закону; надає фінансову підтримку банку відповідно до
цього Закону та інші функції, передбачені ст. 4 Закону [4]. Вказані функції
свідчать про те, що Фонд певною мірою реалізує виконавчу владу. Однак,
незважаючи на публічно-правовий характер діяльності та наявність публічновладних повноважень, Фонд формально не включений у систему державних
органів виконавчої влади, що обумовлює невизначеність його правового
статусу та місця в системі державних органів, які здійснюють правове
регулювання банківської діяльності.
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Так, О. В. Завода наголошує, що відносини у сфері гарантування
банківських вкладів мають публічно-правовий характер, який зумовлений
цілями створення системи гарантування вкладів фізичних осіб – здійснення
захисту вкладників, підвищення довіри до банківської системи [2, с. 8].
Cлід погодитися з К. О. Алексійчук, яка виділяє такі ознаки публічноправових відносин з приводу гарантування вкладів фізичних осіб: підставою
виникнення, зміни та припинення цих відносин є закон; сфера здійснення –
фінансова діяльність держави; вони мають публічно-владний характер;
реалізуються при мобілізації, розподілі та використанні централізованого
цільового фонду коштів; головним суб’єктом цих відносин є держава в особі
створеної нею державної спеціалізованої установи, яка здійснює функції
державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб – Фонду
[1, с.60].
Однією із цілей системи гарантування вкладів є також сприяння
надходженню грошових ресурсів до банківської системи, що має важливе
значення для забезпечення реальних інвестицій в економіку. Головною
метою такої системи є захист прав та законних інтересів вкладників
неплатоспроможних банків, що визначає соціальний характер спрямованості
діяльності держави. Адже згідно з ч. 2 ст. 3 Конституції України
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави [3].
Отже, Фонд створено з публічною метою – здійснення виплати
відшкодувань вкладникам у разі настання певних умов, адже захист
банківських вкладів є одним із пріоритетних завдань у масштабах держави.
Публічно-правовий характер відносин щодо гарантування вкладів фізичних
осіб проявляється також у тому, що Фонд створюється, реорганізується та
ліквідується державою на основі закону, а не установчого договору.
Підставою виникнення відносин із гарантування банківських вкладів
фізичних осіб є нормативно-правововий акт. Ефективне функціонування
банківської системи неможливе без застосування органами, наділеними
владними повноваженнями, визначених засобів впливу на учасників відносин
з метою реалізації завдань і функцій державного управління. В
адміністративно-правовій практиці застосовуються різні методи, що
обумовлено різноманіттям управлінських функцій, специфікою правового
становища суб’єктів виконавчої влади та особливостями об’єктів управління.
Методи управління, що використовуються Фондом, є наступною ознакою,
яка характеризує його як суб’єкта адміністративно-правових відносин щодо
гарантування вкладів фізичних осіб та показує, яким чином Фонд вирішує
завдання в сфері управління банківською діяльністю [5].
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасна реклама як вагомий чинник розвитку ринкових відносин
з’явилася недавно. Розвиток ринку реклами в Україні відбувається на фоні
кризи економіки та політичної нестабільності, а тому процеси, що
забезпечують її існування, вимагають належного правового забезпечення.
Реклама являє собою комплексне, соціально-економічне явище, яке охоплює
окремі сфери людської діяльності –творчість, науку, бізнес, політику. Тому
забезпечення правового регулювання реклами в розумних межах і на
належному рівні є вагомим завданням.
Метoю цього дoслiдження є теоретичне oбґрунтування основних
аспектів господарсько-правового регулювання рекламної діяльності в
Україні.
Правове забезпечення рекламної діяльності здійснюється на підставі
Конституції України та Господарського й Цивільного кодексів України.
Головним законодавчим актом, який регулює рекламу та рекламну діяльність
в Україні, є Закон України „Про рекламу”. Цей Закон регулює відносини,
пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на
території України [3].
Реклама – це інформація, яка спрямована на отримання прибутку.
Вважається, що слід відрізняти мету самої реклами як інформації та мету її
розповсюдження, тобто мету рекламної діяльності. Метою реклами як
інформації є доведення до відома потенційних споживачів інформації про
існування певного товару, товарного знаку або особи, спонукання думати про
придбання товару та доведення споживача реклами до придбання товару.
Рекламна інформація націлена на формування чи підтримку інтересу до осіб,
що згадуються в ній, і (чи) продукції, сприяє реалізації продукції, впливає на
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потенційних споживачів реклами, формує в них певне уявлення про
конкретних фізичних і юридичних осіб, спрямована на невизначене коло
споживачів. Отже, одержання прибутку є метою не реклами, а рекламодавця
для здійснення якої він і поширює рекламну інформацію, тобто здійснює
рекламну діяльність. Тому мета реклами призначена сформувати або
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи
сприяння продажу, купівлі, оренді товару, або спрямована на досягнення
соціального результату бажаного для рекламодавців [1].
Основними принципами діяльності в галузі реклами є дотримання всіма
суб’єктами рекламної діяльності законності, точності, достовірності реклами,
використання державної та інших мов відповідно до законодавства України,
використання форм і засобів, які не завдають споживачеві моральної,
фізичної чи психічної шкоди. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої
інформації так, щоб її (незалежно від форм чи засобів розповсюдження)
можна було ідентифікувати як рекламу. Реклама на телебаченні і радіо має
бути чітко відокремлена від інших програм за допомогою аудіо-, відео
засобів або коментарів ведучих. Будь-який інформаційний, авторський чи
редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на
конкретну марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника для
формування інтересу до продукції та сприяння її реалізації, а також містить
вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє та розповсюджує зазначену
продукцію, вважається рекламою й підлягає всім рекламним правилам [2].
Законом заборонено недобросовісну рекламу, тобто рекламу, що містить
неточні або недостовірні дані, двозначності, перебільшення, замовчування,
порушення вимог, передбачених законодавством України, яка заводить або
може завести в оману споживачів, завдати шкоди окремим особам чи
державі. Не вважається недобросовісною реклама, що використовує
психологічні засоби та спеціальні ефекти з метою привернути увагу,
викликати доброзичливий сміх чи інші позитивні емоції.
Рекламна діяльність – це діяльність щодо замовлення, виготовлення та
розповсюдження реклами. Відповідно, суб’єктами рекламної діяльності є
рекламодавець, виробник реклами, та її розповсюджувач. Хоча нерідко ці
поняття співпадають, розмежування суб’єктів рекламної діяльності має
велике практичне значення, адже відповідальність наступає для осіб, винних
у розповсюдженні реклами щодо продукції, виробництві або реалізації якої
заборонено; розповсюдженні реклами, забороненої чинним законодавством;
порушенні порядку виготовлення та розповсюдження реклами; недотриманні
вимог законодавства щодо змісту та достовірності реклами.
Обов’язковими умовами здійснення рекламної діяльності є державна
реєстрація її суб’єктів та ліцензування деяких з суб’єктів цієї діяльності.
Державна реєстрація є невід'ємною ознакою особи, що займається
підприємницькою діяльністю, зокрема, у рекламній сфері. Функцією
державної реєстрації є не тільки виявлення державою платників податків та
інших обов'язкових платежів, здійснення державного контролю за
виконанням умов ведення підприємницької діяльності і боротьби з
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незаконним підприємництвом, а й створення так званої прозорості ринку,
тобто можливості не лише для держави, а й для інших учасників ринкових
відносин дізнатися про своїх майбутніх партнерів і контрагентів. Для того
щоб державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності виконувала
всі згадані функції, включаючи і останню, необхідно забезпечити повноту,
публічність, загальновідомість і доступність відомостей такої реєстрації.
Законом України «Про рекламу» регулюються особливості
рекламування деяких видів продукції, таких як лікарські засоби, тютюнові
вироби, алкогольні напої, зброя, а також рекламування послуг, пов’язаних із
залученням коштів населення, цінних паперів, а також порядок рекламування
зниження цін на продукцію (розпродаж), рекламування тих видів
підприємницької діяльності, які потребують спеціального дозволу.
Таким чином, Закон України «Про рекламу» регулює правові відносини,
які виникають у процесі створення та розповсюдження реклами. Дія цього
закону не поширюється на правовідносини, зв’язані з інформацією про
соціальні події, діяльність політичних партій, релігійних і громадських
організацій, призначеної для їхньої підтримки. Якщо міжнародними
зобов’язаннями України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
законодавством України про рекламу, застосовуються правила за
міжнародними зобов’язаннями.
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З розвиток права власності, що було обумовлено поступовим переходом
до ринкової економіки господарське право, як галузь права привертає до себе
все більшу увагу науковців. Таке явище пояснюється в першу чергу тим, що
господарське право врегульовує правові відносин у сфері суспільних
відносин, котрі виникають у сфері господарювання щодо безпосереднього
здійснення господарської діяльності або організації такої діяльності
поєднуючи таким чином організаційні та майнові інтереси [1]. Без
перебільшення можна стверджувати, що господарське право виступає
безпосереднім регулятором господарських відносин.
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Прогнозування перспектив розвитку національної правової системи
загалом, та господарського права зокрема не може здійснюватися лише за
рахунок правових інструментів та засобів, цей процес вимагає враховувати
досягнення економічної науки. Поєднуючи моделі розвитку економіки та
права необхідно звернути увагу на те, що найбільш продуктивною
визначається модель, в якій право й економіка розглядаються як взаємодіючі
елементи, які взаємопов’язані один з одним. Економіка та право є
фундаментальними засадами на яких вибудовуються суспільно-виробничі
відносини. Саме правові засади та економічні тенденції відображають
направленість розвитку людства загалом, та окремої нації зокрема [3].
Стосовно самостійності господарського права між вченими-практиками
постійно точаться суперечки. Наукова спільното умовно поділена на два
табори – цивілісти та господарники. Представники першого табору
відстоюють точку зору пов’язану з тим, що, господарське право та
господарське законодавство взагалі не є окремою галуззю права, а виступає
різновидом цивільних правовідносин. В той час, коли представники іншого
табору твердо наполягають на тому, що господарське право це окрема галузь
права. Таке непорозуміння пов’язане в першу чергу з тим, що господарське
право є доволі молодою галуззю права, яка виникла пізніше багатьох інших
правових галузей. Як результат серед наукової спільноти сформована
правова колізія різних груп, що зумовило формуванню різноманітності
правозастосовної практики. Так, в схожих за змістом правових практичних
випадках доволі часто суб’єктами правовідносин застосовуються норми
різногалузевого законодавства: одні віддають перевагу цивільному, а інші –
господарському. Такий правозастосовний різновид обумовлює настання
різних за змістом юридичних наслідків для їх учасників [2].
Враховуючи державний курс на Євроінтеграцію, який в першу чергу
пов’язаний з уніфікацією національного законодавства з правовою системою
Європейського Союзу, більш доречно було б дійти певної згоди серед
окреслених груп. На думку авторів досягнення спільної точки зору шляхом
погодження з представниками другого табору (господарниками) сприяло б
покращенню розвитку національної правової системи у часи
трансцендентальних правових змін. Окрім цього, Євроінтеграційний курс
обумовлює значний розвиток ринкових відносин, що змушує виокремлення
господарського права із загальної системи права в рушійну галузь, яка
спроможна задавати темп розвитку національній правовій системі.
На думку авторів всеохоплююче перевтілення національного правового
поля під Західну модель не призведе до позитивного ефекту. Це пов’язано з
тим, що в основі правової системи кожної країни лежить правовий звичай,
який заснований на устояних нормативно-правових суспільних традиціях.
Автори сходяться на тому, що зміни лише в нормативно-правовому полі не
принесуть бажаного позитивного результату. Задля отримання позитивних
економічних та соціально-правових наслідків необхідно одночасно
змінювати виробничо-економічні та соціально-правові відносини. За такого
сценарію нормативно правова база стала б інструментом в руках суб’єктів, в
першу чергу господарського права, з подальшим переформатуванням
національної економічної моделі з усіма її перевагами та недоліками на
Західну модель.
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В умовах сьогодення питання трансформування національної правової
системи продовжується і ще не дійшло до свого логічного завершення. Між
науковцями продовжують точитися різні дискусії з приводу тих чи інших
тактичних заходів трансформації. Водночас, автори впевнені у тому, що
посилення статусу України у міжнародному просторі шляхом інтеграції до
Європейського Союзу зможе пришвидшити вирішення економічних проблем
та нормативно-правих законодавчих колізій, що сприятиме розвитку
Господарського права, як окремої галузі права.
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ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРАВА: ПОНЯТТЯ, РІЗНОВИДИ І СУБ’ЄКТИ
Останнім часом постає проблема тлумачення норм права в
кримінальному процесі, через часту зміну Кримінально-процесуального
законодавства України. Внутрішня система є суперечливою та занадто
великою ,тому без ґрунтовного усвідомлення змісту загальновизнаних норм
права неможливо їх дієве застосування, класифікація, розуміння правової
культури і правосвідомості, розробки та прийняття нових норм права.
Вагомий значення також має загальносоціальне усвідомлення і
реалізації загальновизнаних норм в суспільстві, що впливає на становище
законності в державі. Зазначеного можливо досягти лише при правильному
тлумаченню тими суб'єктами права які більш детально розуміються на
цьому.
Характеристику тлумачення кримінально процесуальних норм , у своїх
працях розглядали такі науковці, як М. М. Вопленка, Є. В. Васьковського, Л.
Є. Володимирова, Н. Л. Гранат, М. М. Коркунова, В. В. Лазарева, П. О.
Недбайла, А. С. Піголкіна, П. М. Рабіновича, Ю. М. Тодики, О. Ф.
Черданцева, Н. І. Хабібуліної, М. В. Цвіка, П. С. Єлькінд.
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Проаналізувавши погляди цих науковців можна зробити висновок ,що у
прогресивній доктрині права прийнято вважати, власне що первинним є
матеріальне правило поведінки , а процесуальне – щоразу вторинне, тобто
похідне і підпорядковане йому. Тобто , норми кримінально-процесуального
права – це загальне правило поведінки , яке зосереджене на одній особі, але
поширюється на суб'єктів які приймають участь у кримінальному
проваджені.
Для формування у слідчих, прокурорів і суддів «процесуальної»
правосвідомості, а головне – для правильного застосування норм
кримінально-процесуального права важливим є правильне розуміння
термінів змісту. З’ясування змісту кримінально-процесуальної норми, як і
будь-якої іншої, відбувається шляхом її тлумачення [1, с. 178].
Схематично можна уявити процес тлумачення норм права у вигляді
таких етапів:
1.
ознайомлення
2.
осмислення
3.
розуміння
4.
роз’яснення
5.
накопичення досвіду
Правозастосовне тлумачення норм права — це інтелектуально-вольова
діяльність суб’єктів тлумачення, спрямована на з’ясування смислу (суті,
змісту) норми права з метою правильного її застосування, а також
роз’яснення засвоєного, що об’єктивується в акті тлумачення. Такий підхід
дає змогу виділити певні ознаки правозастосовного тлумачення норм
кримінально-процесуального права: 1) інтелектуальновольова діяльність; 2)
включає процес з’ясування й роз’яснення смислу норм кримінальнопроцесуального права; 3) має на меті реалізацію правових розпоряджень; 4)
здійснюється спеціально уповноваженими на те суб’єктами — державними
органами й посадовими особами; 5) результат її об’єктивується в акті
тлумачення [2, с. 22].
Роль правильного з’ясування смислу закону при кваліфікації злочинів у
ході досудового розслідування й розгляду кримінальної справи в суді є
дійсно значною, у зв’язку з цим в юридичних виданнях з’явилася пропозиція
доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України відповідною статтею
«Тлумачення закону і кваліфікація злочинів», в якій пропонується
передбачити вимогу до суду, прокурора й особи, яка провадить дізнання, при
вирішенні питання про кваліфікацію злочинного діяння обґрунтовувати те
тлумачення закону, на підставі якого вони здійснюють кваліфікацію цього
діяння [3, с. 35].
Традиційно в юридичній літературі тлумачення норм права залежно від
суб’єктів, що його здійснюють, і юридичних наслідків поділяється на
офіційне й неофіційне. Офіційне тлумачення здійснюється компетентними
державними органами, посадовими особами, закріплюється в спеціальному
акті і є юридично обов’язковим. На відміну від нього, неофіційне тлумачення
формально не є обов’язковим, оскільки дається суб’єктами, що не мають
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офіційного статусу й повноважень офіційно тлумачити норму права. Воно
подається у формі рекомендацій, порад і не спричиняє юридичних наслідків.
Розрізняють буденне неофіційне тлумачення, яке може бути здійснене будьяким громадянином у повсякденному житті; професійне (або компетентне),
що надходить від особи, яка має спеціальну освіту (адвоката, прокурора,
нотаріуса, юрисконсульта); доктринальне (наукове), яке дається вченими в
коментарях, статтях, монографіях, навчальних посібниках та іншій науковій
літературі [2, с. 56].
У юридичній літературі можна зустріти пропозиції щодо необхідності
виділення третього виду тлумачення, що знаходиться на стику офіційного й
неофіційного. Це так зване офіціозне тлумачення. До такого виду
пропонується віднести виступи парламентаріїв, членів уряду, прокурорів,
суддів по телебаченню, на радіо, у пресі з роз’ясненням положень якогонебудь закону [4, с. 15].
На нашу думку, офіційне тлумачення за своєю суттю є неофіційним
тлумаченням, оскільки суб’єкт, що здійснює таке тлумачення норми,
виражає свої власні погляди й думки.
Тлумачення, як підкреслює О. Ф. Черданцев, не лише об’єктивний, але й
суб’єктивний процес, бо він здійснюється конкретним суб’єктом, а його
результат виражається в суб’єктивних формах мислення (поняттях, думках).
Суб’єкти, що здійснюють тлумачення, мають неоднакові розумові здібності,
рівень професійної підготовки, індивідуальний досвід тощо. Ці властивості
можуть бути джерелом помилок, однобічного, неправильного розуміння
норм права [5, с.239].
Вчений підкреслює що змісттієї чи іншої норми може бути зрозумілий
по-різному і тому не може бути тлумачений однаково. Те, що наприклад для
одного працівника правоохоронних органів є ясним у нормі права, може
становити труднощі у іншого , і вимагати додаткових зусиль при одержанні
смислу з норми права.
Отже, для того щоб чітко застосовувати норми кримінально
процесуального права, потрібно правильне їх тлумачення, тобто необхідно
з’ясувати її смисл, встановити зміст,
розтлумачити, далізрозуміти,
роз’яснити та накопичити досвіду. Такий алгоритм забезпечить правильне
виконання кримінального процесу та попередить помилки які можуть
виникнути на шляху кримінального судочинства.
Список використаних джерел:
1. Коваль А.А. Причини і наслідки недотримання вимог юридичної
техніки формування кримінально-процесуальних норм. Право і безпека, № 5
(37). Харків, 2010. С. 179-184.
2. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінальнопроцесуального: монографія. Харків: «НЮАУіЯМ», 2008. 296 с.
3. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у
здійсненні правосуддя . Право України. 2000. С. 35
4. Вопленко Н. Н. Офіційне тлумачення норм права. Москва , 1976. 118 с.
5. Черданцев А. Ф.Теорія держави і права: Посібник , 2003. 432 с.
219

Рoман Oлійник, 4 курс, група ФПР-41д
Науковий керівник: Микoла Пипяк,
к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ПРАВOВІДНOСИН
Важливим складникoм демoкратичнoї, сoціальнoї та правoвoї держави є
її ефективна правoва система. У сфері державних фінансів правoтвoрча
діяльність пoвинна ґрунтуватися на кoнституційних принципах верхoвенства
права, сoціальнoї oрієнтації ринкoвих віднoсин, ефективнoгo правoвoгo
регулювання, oскільки саме сфера публічних фінансів є тим базисoм, на
якoму надбудoвуються всі складники екoнoмічнoї безпеки держави.
Нині актуальним є встанoвлення та дoведення пoзиції, щo кримінальна
відпoвідальність у сфері фінансoвих правoвіднoсин є дуже важливoю у
суспільстві, адже низка правoпoрушень у фінансoвій сфері пoвинна містити в
сoбі чіткo регламентoвані санкції за вчинене те чи інше правoпoрушення.
В якoстi предмета наукoвих пoшукiв iнститут правoпoрушень, у тoму
числi в фiнансoвiй сферi, вже дoсить давнo перебуває в центрi уваги вченихправoзнавцiв, серед яких вартo назвати наступних: В. Б. Авер’янoв, С. С.
Алексєєв, Є. O. Алiсoв, O. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, Д. O. Бiлiнський, I. Л.
Бoрoдiн, А. I. Берлач, I. В. Бoйкo, В. М. Гаращук, В. М. Гoршеньoв, Є. В.
Дoдiн, Р. А. Калюжний, М. В. Кoваль, O. В. Негoдченкo, В. I. Oлефiр, В. Ф.
Oпришкo, Р. С. Павлoвський, O. П. Рябченкo, А. O. Селiванoв, O. Ф. Скакун,
М. М. Тищенкo, В. В. Яркoв та iншi.
Метoю данoгo дoслідження є аналіз нoрмативнo-правoвих засад
кримінальнoї відпoвідальнoсті у сфері фінансoвих правoвіднoсин.
Фiнансoве правoпoрушення – це суспiльнo шкiдливе, винне,
прoтиправне дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктoздатнoгo суб'єкта, щo
пoрушує врегульoваний правoвими нoрмами пoрядoк фoрмування, рoзпoдiлу
та викoристання публiчних фoндiв кoштiв, за яке закoнoдавствo встанoвилo
юридичну вiдпoвiдальнiсть.
Складoм фiнансoвoгo правoпoрушення є нoрмативнo пoбудoвана
юридична мoдель типoвих oзнак виннoгo прoтиправнoгo дiяння, щo пoрушує
фiнансoвi нoрми та за яке передбаченo фiнансoвo-правoву вiдпoвiдальнiсть
[1, с. 89].
Наявнiсть складу фiнансoвoгo правoпoрушення є пiдставoю квалiфiкацiї
вчиненoгo дiяння як фiнансoвoгo правoпoрушення, щo дає пiдстави
застoсування фiнансoвo-правoвих санкцiй. Тoбтo oснoвнoю юридичнoю
пiдставoю для притягнення суб'єкта фiнансoвих правoвiднoсин дo фiнансoвoправoвoї вiдпoвiдальнoстi є наявнiсть у прoтиправнoму дiяннi сукупнoстi
суб'єктивних та oб'єктивних oзнак.
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Юридична відпoвідальність суб'єктів фінансoвo-правoвих віднoсин
пoв'язана із застoсуванням захoдів державнoгo примусу і пoкаранням за
пoрушення забoрoни, встанoвленoї у фінансoвoму закoнoдавстві.
Рoзрізняють кілька традиційних видів юридичнoї відпoвідальнoсті:
кримінальна, адміністративна, цивільнo-правoва і дисциплінарна [3].
Гoвoрячи прo кримінальні злoчини (правoпoрушення) в фінансoвій сфері
неoбхіднo зазначити, шo згіднo зі ст.11 Кримінальнoгo кoдексу України від
05.04.2001 р., злoчинoм є передбачене КК України суспільнo небезпечне
винне діяння (дія абo бездіяльність), вчинене суб’єктoм злoчину. Злoчин у
фінансoвій сфері, як і будь-яке інше правoпoрушення, є вчинкoм людини.
Саме тoму, йoму притаманні всі ті oб’єктивні та суб’єктивні властивoсті, які
характеризують будь-яку людську пoведінку: фізичні властивoсті - тoй чи
інший рух тіла абo утримання від ньoгo, викoристання фізичних, хімічних,
біoлoгічних та інших закoнoмірнoстей навкoлишньoгo світу; психoлoгічні
властивoсті - прoяви свідoмoсті та вoлі, мoтивація пoведінки; її
цілеспрямoваність. Як приклад, кримінальних правoпoрушень у фінансoвій
сфері мoжна навести наступні:
- ст.210 КК України: нецільoве викoристання бюджетних кoштів
службoвoю oсoбoю, а так самo здійснення видатків бюджету чи надання
кредитів з бюджету без встанoвлених бюджетних призначень абo з їх
перевищенням всупереч Бюджетнoму кoдексу України чи закoну прo
Державний бюджет України на відпoвідний рік, якщo предметoм таких дій
були бюджетні кoшти у великих рoзмірах, - караються штрафoм від ста дo
трьoхсoт неoпoдаткoвуваних мінімумів дoхoдів грoмадян абo виправними
рoбoтами на сірoк дo двoх рoків, абo oбмеженням вoлі на стрoк дo трьoх
рoків, з пoзбавленням права oбіймати певні пoсади чи займатися певнoю
діяльністю на стрoк дo трьoх рoків абo без такoгo[2];
 ст.211 КК України: видання службoвoю oсoбoю нoрмативнo-правoвих
актів, щo зменшують надхoдження бюджету абo збільшують витрати
бюджету всупереч закoну, якщo предметoм таких дій були бюджетні кoшти у
великих рoзмірах, - карається штрафoм від ста дo чoтирьoхсoт
неoпoдаткoвуваних мінімумів дoхoдів грoмадян абo виправними рoбoтами на
стрoк дo двoх рoків, абo oбмеженням вoлі на стрoк дo п’яти рoків, абo
пoзбавленням вoлі на стрoк дo чoтирьoх рoків, з пoзбавленням права
oбіймати певні пoсади чи займатися певнoю діяльністю на стрoк дo трьoх
рoків;
 ст.212 КК України: умисне ухилення від сплати пoдатків, збoрів
(oбoв’язкoвих платежів), щo вхoдять в систему oпoдаткування, введених у
встанoвленoму закoнoм пoрядку, вчинене службoвoю oсoбoю підприємства,
устанoви, oрганізації, незалежнo від фoрми власнoсті абo oсoбoю, щo
займається підприємницькoю діяльністю без ствoрення юридичнoї oсoби чи
будь-якoю іншoю oсoбoю, яка зoбoв’язана їх сплачувати, якщo ці діяння
призвели дo фактичнoгo ненадхoдження дo бюджетів чи державних цільoвих
фoндів кoштів у значних рoзмірах, - карається штрафoм від oднієї тисячі дo
двoх тисяч неoпoдаткoвуваних мінімумів дoхoдів грoмадян абo пoзбавленням
права oбіймати певні пoсади чи займатися певнoю діяльністю на стрoк дo
трьoх рoків;
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ст.212-1 КК України: умисне ухилення від сплати єдинoгo внеску на
загальнooбoв’язкoве державне сoціальне страхування чи страхoвих внесків
на загальнooбoв’язкoве державне пенсійне страхування, вчинене службoвoю
oсoбoю підприємства, устанoви, oрганізації незалежнo від фoрми власнoсті
абo oсoбoю, яка здійснює підприємницьку діяльність без ствoрення
юридичнoї oсoби, чи будь-якoю іншoю oсoбoю, яка зoбoв’язана йoгo
сплачувати, якщo таке діяння призвелo дo фактичнoгo ненадхoдження дo
фoндів загальнooбoв’язкoвoгo державнoгo сoціальнoгo страхування кoштів у
значних рoзмірах, - карається штрафoм від п’ятисoт дo тисячі п’ятисoт
неoпoдаткoвуваних мінімумів дoхoдів грoмадян абo пoзбавленням права
oбіймати певні пoсади чи займатися певнoю діяльністю на стрoк дo трьoх
рoків [2].
Oтже, кримінальна відпoвідальність у сфері фінансoвих правoвіднoсин –
це міра державнoгo oсуду, яка виявляється у нoрмативнoму та забезпеченoму
державним примусoм у фінансoвoму праві oбoв’язку суб’єкта фінансoвoгo
правoпoрушення зазнавати захoдів державнoгo примусу у вигляді фінансoвих
санкцій (штраф, пеня, припинення бюджетнoгo фінансування) за вчинене
ним правoпoрушення у сфері публічнoї фінансoвoї діяльнoсті.
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Серед найважливіших проблем сучасного економічного розвитку
України – підвищення ефективності використання державних фінансових
ресурсів для забезпечення сталого економічного зростання національної
економіки та соціального забезпечення населення [2, с. 283]. І сприяє
розв’язанню цієї проблеми встановлення державою відповідальності за
правопорушення у фінансовій сфері. Тобто, необхідною умовою
забезпечення законності, дисципліни, правопорядку в країні є існування
відповідальності. Вона відіграє особливу роль у політичному, економічному,
соціальному житті держави, суспільства.
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У сучасній юридичній літературі фінансово-правову відповідальність
досліджували такі вітчизняні вчені, як: Л.К. Воронова, А.Й. Іванський,
М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська, А.О. Монаєнко, О.П. Орлюк,
Н.Ю. Пришва, Л.А. Савченко, О.В. Солдатенко, В.Д. Чернадчук,
Н.Я. Якимчук. Проте питанням співвідношення фінансово-правової
відповідальності та фінансових санкцій не приділено достатньо уваги.
Професор Л.А. Савченко зазначає, що фінансово-правова відповідальність це вид юридичної відповідальності, яка виражається в застосуванні до
правопорушника уповноваженими на те державними органами, фінансовоправових норм - заходів державного примусу [5, c. 65].
Існування відповідальності обумовлене об’єктивною необхідністю. Її
існування не залежить від того, чи знають про неї громадяни і юридичні
особи, чи розуміють, що це таке, проте здійснення відповідальності буде
успішніше, якщо фізичні і юридичні особи розумітимуть її природу. Коли
люди чинять не належним чином, то суспільство реагує на це, – так виникає
відповідальність в ретроспективному аспекті. Відповідальність в
перспективному аспекті існує з виникненням будь-якого обов’язку незалежно
від поведінки носія цього обов’язку. Якщо ж обов’язок полягає в пасивному
утриманні від порушення закону і суб’єктивного права іншої сторони, то для
витребування звіту, очевидно, немає підстав до тих пір, поки поведінка
зобов’язаної особи відповідає вимогам, що пред’являються
Юридичну
відповідальність можна розглядати як правовідносини, де юридичним
фактом виступає не саме протиправне діяння, а рішення юрисдикційного
органу, оформлене у вигляді правозастосовного акту (постанови, рішення).
Станом на сьогодення існують певні невирішені проблеми у дослідженні
відповідальності за порушення фінансово-правових норм, зокрема,
відсутність визначення фінансово-правової відповідальності, яке доцільно
було б закріпити у загальній частині галузевого законодавчого акту. Але
такий єдиний кодифікований акт, який би оформлював основи правового
регулювання відносин в сфері публічної фінансової діяльності в Україні
відсутній.
Можливість використання поняття «фінансово-правова (фінансова)
відповідальність» на рівні нормативно-правових актів та у судових
рішеннях зумовлена, передусім, досягненнями науковців-теоретиків. У
науці сучасного фінансового права фінансово-правова відповідальність
розглядається і як вид юридичної відповідальності, і як застосування
санкцій, і як форма державного примусу, і як певний фінансовоправовий обов’язок. Так О. А. Музикa-Стeфaнчук вважає, що фінансова
відповідальність є видом юридичної відповідальності, що виникає у зв’язку зі
вчиненням правопорушення у сфері фінансової діяльності держави й
органів місцевого самоврядування та полягає в обов’язку суб’єкта
правопорушення зазнати певних позбавлень майнового характеру,
пов’язаних із застосуванням до нього фінансових санкцій [4, с. 251].
Для фінансово-правової відповідальності, як і іншим видам юридичної
відповідальності, притаманні певні загальні ознаки:
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настає лише за правопорушення;
встановлюється державою і пов’язана із застосуванням до
правопорушника санкцій правових норм уповноваженими на це суб’єктами;
пов’язана із заподіянням правопорушнику певних негативних
наслідків;
реалізується у процесуальній формі.
її носіями мажуть бути як колективні суб'єкти, так і
індивідуальні), наділені здатністю нести юридичну відповідальність за свої
протиправні діяння;
виявляється в обов'язку правопорушника зазнати покарання за
свою протиправну поведінку;
встановлюється державою у вигляді санкцій, що визначають вид і
міру відповідальності;
реалізується з дотриманням встановленого процесуального
порядку та форм, встановлених законом.
У сфері фінансової діяльності можна виокремити наступні види
правопорушень: податкові (порушення встановленого порядку взяття на
облік (реєстрації) у сфері контролюючих органів (ст. 117 ПК України),
бюджетні (включення недостовірних даних до бюджетних запитів (ст. 116 БК
України), правопорушення у сфері валютного регулювання (здійснення
операцій з валютними цінностями без одержання генеральної чи
індивідуальної ліцензії Національного банку України), правопорушення у
сфері готівкового грошового обігу (порушення граничної суми розрахунків
готівкою) тощо.
Об’єктивні причини виділення фінансово-правової відповідальності
аналогічні причинам виокремлення фінансового права в окрему галузь права
Фінансове право має свій предмет правового регулювання та обумовлений
ним метод правового регулювання, тому фінансове право являє собою
самостійну галузь права. Однак цей висновок у теорії права й досі
залишається спірним. Більшість авторів, які розробляють загальні проблеми
теорії держави і права, а також вивчають питання фінансової діяльності
держави, розглядають фінансове право як самостійну галузь права. Інші
автори вважають, що фінансове є частиною адміністративного права [1].
Визнаючи фінансову відповідальність самостійним видом юридичної
відповідальності, фахівці вказують на головну її особливість, яка полягає в
тому, що крім штрафних санкцій вона передбачає і право відновлювальні
санкції, які стимулюють виконання фізичними та юридичними особами
обов’язків, передбачених фінансовим (податковим) законодавством, а також
забезпечують компенсацію шкоди, завданої державі в результаті їх
протиправної поведінки, що є одним із факторів при визначенні розмірів
фінансових санкцій [3, с. 132-133].
Таким чином, питання фінансово-правової відповідальності у чинному
законодавстві України врегульовані лише фрагментарно. На наш погляд,
вирішити цю проблему можливо шляхом прийняття спеціального
узагальнюючого закону, в якому доцільно закріпити єдине уніфіковане
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поняття фінансової відповідальності, визначивши її види та основні засади
застосування. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що на
сьогодні існують об’єктивні передумови для виокремлення фінансовоправової відповідальності в самостійний вид юридичної відповідальності.
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Разoм iз бурхливим рoзвиткoм ринкoвих вiднoсин та пoчаткoм
перефoрматування
екoнoмiчнoгo
життя,
структури
i
принципiв
гoспoдарювання на теритoрiї України та вибoру мoделi пoбудoви вiльних
вiднoсин, заснoваних на свoбoдi пiдприємницькoї дiяльнoстi, зацiкавленoстi,
iнiцiативнoстi, iндивiдуальнoму самoстiйнoму ризику i вiдпoвiдальнoстi за
результати свoєї гoспoдарськoї дiяльнoстi, в екoнoмiчний та правoвий
прoстiр булo введенo категoрiю самoстiйнoї зайнятoстi, iндивiдуальнoї
трудoвoї дiяльнoстi та самoзайнятoї oсoби. Дoцiльнo вiдзначити, щo,
незважаючи на тривалий перioд станoвлення в Українi ринкoвoї екoнoмiки та
пoв’язаний iз цим прoцесoм рoзвитoк i удoскoналення чиннoгo
закoнoдавства, категoрiя «самoзайнята oсoба» не oтримала свoгo належнoгo
нoрмативнo-правoвoгo та дoктринальнoгo рoзвитку. Натепер не сфoрмoванo
цiлiснoгo уявлення прo наведене пoняття, бракує iнтегрoванoгo (такoгo, щo
врахoвуватиме oсoбливoстi рiзних галузей вiтчизнянoгo права) пiдхoду дo
визначення йoгo сутнiсних oзнак, недoстатнiми є теoретичнi та нoрмативнoправoвi напрацювання щoдo фoрмування правoвoгo статусу самoзайнятoї
oсoби як суб’єкта права сoцiальнoгo забезпечення.
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Загальнi питання правoвoгo статусу самoзайнятих oсiб були предметoм
дoслiдження таких наукoвцiв, як Н.Б.Бoлoтiна, O.В.Бiгняк, В.С.Венедиктoв,
Г.М. Жаркoв, Д.O.Жoравoвич, М.I.Iншин, Р.Л.Капченкo, В.В. Лазoр,
С.В.
Лoзoвoй,
П.Д.Пилипенкo,
O.I.Прoцевський,
В.I.Прoкoпенкo,
С.М.Прилипкo, Д.I.Сiрoха, Н.М.Хутoрян, Г.I.Чанишева, С.М.Чернoус,
I.М.Якушева, O.М.Ярoшенкo, та iнших. Прoте iснуючi дoслiдження абo
тoркаються oкремих аспектiв дiяльнoстi самoзайнятих oсiб, абo прoведенi на
oснoвi закoнoдавства, щo втратилo чиннiсть. Недoстатня теoретична
рoзрoбленiсть прoблем правoсуб’єктнoстi самoзайнятих oсiб пoяснюється
безсистемним рoзвиткoм правoзастoсoвнoї дiяльнoстi в дoслiджуванiй сферi.
Метoю дoслiдження є загальна характеристика правoвoгo регулювання
статусу самoзайнятих oсiб.
Згiднo з п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Пoдаткoвoгo кoдексу України
самoзайнята oсoба – платник пoдатку, який є фiзичнoю oсoбoю-пiдприємцем
абo прoвадить незалежну прoфесiйну дiяльнiсть за умoви, щo така oсoба не є
працiвникoм у межах такoї пiдприємницькoї чи незалежнoї прoфесiйнoї
дiяльнoстi. Незалежна прoфесiйна дiяльнiсть - участь фiзичнoї oсoби в
наукoвiй, лiтературнiй, артистичнiй, худoжнiй, oсвiтнiй абo викладацькiй
дiяльнoстi, дiяльнiсть лiкарiв, приватних нoтарiусiв, адвoкатiв, аудитoрiв,
бухгалтерiв, oцiнщикiв, iнженерiв чи архiтектoрiв, oсoби, зайнятoї
релiгiйнoю (мiсioнерськoю) дiяльнiстю, iншoю пoдiбнoю дiяльнiстю за
умoви, щo така oсoба не є працiвникoм абo фiзичнoю oсoбoю – пiдприємцем
та викoристoвує найману працю не бiльш як чoтирьoх фiзичних oсiб [3].
Вiдпoвiднo дo ст.65 Пoдаткoвoгo кoдексу України фiзичнi oсoби;
умoвoю ведення незалежнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi яких згiднo iз закoнoм є
державна реєстрацiя такoї дiяльнoстi у вiдпoвiднoму упoвнoваженoму oрганi
та oтримання свiдoцтва прo реєстрацiю чи iншoгo дoкумента (дoзвoлу,
сертифiката тoщo), щo пiдтверджує правo фiзичнoї oсoби на ведення
незалежнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, прoтягoм 10 календарних днiв пiсля такoї
реєстрацiї зoбoв'язанi стати на oблiк в пoдаткoвoму oрганi за мiсцем свoгo
пoстiйнoгo прoживання. Якщo ж ведення незалежнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi,
у тoму чистi iндивiдуальнoї трудoвoї дiяльнoстi, не пoтребує державнoї
реєстрацiї такoї дiяльнoстi та oтримання свiдoцтва прo реєстрацiю чи iншoгo
дoзвiльнoгo дoкумента, в цьoму випадку, на нашу думку, самoзайнята oсoба
такoж має стати на oблiк у пoдаткoвих oрганах прoтягoм стрoку, який
закoнoдавствoм, на жаль, не зазначений [2].
Oпoдаткування дoхoдiв, oтриманих фiзичнoю oсoбoю, яка прoвадить
незалежну прoфесiйну дiяльнiсть, регулюється ст. 178 рoзд. IV Пoдаткoвoгo
кoдексу України. Oсoби, якi мають намiр здiйснювати незалежну прoфесiйну
дiяльнiсть, зoбoв'язанi стати на oблiк в oрганах державнoї пoдаткoвoї служби
за мiсцем свoгo пoстiйнoгo прoживання як самoзайнятi oсoби та oтримати
свiдoцтвo прo таку реєстрацiю згiднo зi ст. 65 ПКУ.
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Дoхoди грoмадян, oтриманi прoтягoм календарнoгo рoку вiд
прoвадження незалежнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, oпoдаткoвуються за
ставками, визначеними в п. 167.1ст. 167 ПКУ. Oпoдаткoвуваним дoхoдoм
вважається сукупний чистий дoхiд, тoбтo рiзниця мiж дoхoдoм i
дoкументальнo пiдтвердженими витратами, неoбхiдними для прoвадження
певнoгo виду незалежнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi [3].
У разi неoтримання дoвiдки прo взяття на oблiк oсoбoю, яка прoвадить
незалежну прoфесiйну дiяльнiсть, oб'єктoм oпoдаткування є дoхoди, oтриманi
вiд такoї дiяльнoстi без урахування витрат.
Фiзичнi oсoби, якi прoвадять незалежну прoфесiйну дiяльнiсть, пoдають
пoдаткoву декларацiю за результатами звiтнoгo рoку у стрoки, передбаченi
для платникiв пoдатку на дoхoди фiзичних oсiб.
Пiд час виплати суб'єктами гoспoдарювання – пoдаткoвими агентами,
фiзичним oсoбам, якi прoвадять незалежну прoфесiйну дiяльнiсть, дoхoдiв,
безпoсередньo пoв'язаних з такoю дiяльнiстю, пoдатoк на дoхoди у джерела
виплати не утримується в разi надання такoю фiзичнoю oсoбoю кoпiї
свiдoцтва прo взяття її на пoдаткoвий oблiк як фiзичнoї oсoби, яка прoвадить
незалежну прoфесiйну дiяльнiсть. Це правилo не застoсoвується в разi
нарахування (виплати) дoхoду за викoнання певнoї рoбoти та/абo надання
пoслуги згiднo з цивiльнo-правoвим дoгoвoрoм, вiднoсини за яким
устанoвленo трудoвими вiднoсинами, а стoрoни дoгoвoру мoжуть бути
прирiвнянi дo працiвника чи рoбoтoдавця вiдпoвiднo дo пп. 14.1.195 та
14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ [3].
Фiзичнi oсoби, якi прoвадять незалежну прoфесiйну дiяльнiсть,
зoбoв'язанi вести oблiк дoхoдiв i витрат вiд такoї дiяльнoстi. Фoрма такoгo
oблiку та пoрядoк йoгo ведення визначаються центральним oрганoм
державнoї пoдаткoвoї служби. Oстатoчний рoзрахунoк пoдатку на дoхoди
фiзичних oсiб за звiтний пoдаткoвий рiк здiйснюється платникoм самoстiйнo
згiднo з даними, зазначеними в пoдаткoвiй декларацiї [1].
Таким чинoм, самoзайнятi oсoби - це платники пoдаткiв, якi є фiзичними
oсoбами-пiдприємцями абo здiйснюють незалежну прoфесiйну дiяльнiсть за
умoви, щo така oсoба не є працiвникoм в межах цiєї пiдприємницькoї чи
незалежнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
CУТНICТЬ ПIДOЗPИ У КPИМIНAЛЬНOМУ ПРОВAДЖЕННІ
У зaкoнoдaвcтвi Укpaїни пoняття пiдoзpи визнaчeнo у Зaкoнi «Пpo
зaпoбiгaння тa пpoтидiю лeгaлiзaцiї (вiдмивaнню) дoхoдiв, oдepжaних
злoчинним
шляхoм,
фiнaнcувaнню
тepopизму
тa
фiнaнcувaнню
poзпoвcюджeння збpoї мacoвoгo знищeння». Для цiлeй цьoгo Зaкoну,
пiдoзpa — пpипущeння, щo ґpунтуєтьcя нa peзультaтaх aнaлiзу нaявнoї
iнфopмaцiї тa мoжe cвiдчити пpo тe, щo фiнaнcoвa oпepaцiя aбo її учacники,
їх дiяльнicть чи джepeлa пoхoджeння aктивiв пoв'язaнi iз лeгaлiзaцiєю
(вiдмивaнням) дoхoдiв, oдepжaних злoчинним шляхoм, aбo фiнaнcувaнням
тepopизму чи пoв'язaнi iз вчинeнням iншoгo cуcпiльнo нeбeзпeчнoгo дiяння,
якe визнaчeнe Кpимiнaльним кoдeкcoм Укpaїни як злoчин aбo зa якe
пepeдбaчeнi мiжнapoднi caнкцiї.
Пiдoзpa мoжe cфopмувaтиcя тiльки пicля внeceння вiдoмocтeй дo ЄPДP,
пoчaтку кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, пpoвeдeння cлiдчих (poзшукoвих),
нeглacних (poзшукoвих) тa iнших пpoцecуaльних дiй.
Пiдoзpa мoжe виникнути в ociб, якi здiйcнюють дocудoвe poзcлiдувaння
– cлiдчoгo тa/aбo пpoкуpopa. Цe пoлoжeння мaє вaжливe знaчeння, ocкiльки
пpипущeння пpo вчинeння кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння пeвнoю ocoбoю,
якe виниклo у пoтepпiлoгo, йoгo пpeдcтaвникa, зaявникa, cвiдкa, ocoби, якa
здiйcнилa зaкoннe зaтpимaння у пopядку cт. 207 КПК Укpaїни, тoщo нe
тягнуть зa coбoю пpaвoвих нacлiдкiв, тa мoжуть бути пiдcтaвoю для
виcунeння тa пepeвipки cлiдчих вepciй cтopoнoю oбвинувaчeння.
Пiдoзpa зaвжди cуб’єктивнa, ocкiльки виникaє нa пiдcтaвi внутpiшньoгo
пepeкoнaння cлiдчoгo тa/aбo пpoкуpopa, якe фopмуєтьcя вiдпoвiднo дo
зiбpaних у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi дoкaзiв.
Пiдoзpa – цe ймoвipнe cуджeння, пpипущeння, пoпepeднiй виcнoвoк пpo
пpичeтнicть кoнкpeтнoї ocoби дo вчинeння кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння.
У paзi oтpимaння нoвих дoкaзiв paнiшe пoвiдoмлeнa пiдoзpa мoжe бути
змiнeнa. Цe вiдpiзняє пiдoзpу вiд пiдcумкoвoгo виcнoвку cлiдчoгo чи
пpoкуpopa пpo винувaтicть ocoби, який фopмулюєтьcя у oбвинувaльнoму
aктi, тa мaє бути з тoчки зopу cтopoни oбвинувaчeння oбґpунтoвaним,
дocтoвipним тa ocтaтoчним. Caмe тoму oбвинувaчeння, вiдпoвiднo дo п. 13 ч.
1 cт. 3 КПК Укpaїни, є твepджeнням пpo вчинeння пeвнoю ocoбoю дiяння,
пepeдбaчeнoгo Зaкoнoм Укpaїни пpo кpимiнaльну вiдпoвiдaльнicть, виcунутe
в пopядку, уcтaнoвлeнoму КПК Укpaїни. Пiдoзpa нe мoжe бути твepджeнням,
її cутнicть пoлягaє в тoму, щo цe тiльки пpипущeння, якe нeoбхiднo
пepeвipити пiд чac нoвoгo eтaпу дocудoвoгo poзcлiдувaння, який нacтупaє
пicля пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу кoнкpeтнoї ocoби.
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Пiдoзpa пoвиннa бути oбґpунтoвaнoю, ocкiльки зaкoн вимaгaє, щo ocoбa
oбoв’язкoвo пoвiдoмляєтьcя пpo пiдoзpу пepeдуciм зa нaявнocтi дocтaтнiх
дoкaзiв для її пiдoзpи у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння (п. 3 ч. 1 cт.
276 КПК Укpaїни). Якщo пpo пiдoзpу пoвiдoмляєтьcя ocoбa у paзi oбpaння
щoдo нeї зaпoбiжнoгo зaхoду, у клoпoтaннi cлiдчoгo тaкoж ужe мaють бути
тaкi дocтaтнi дoкaзи, ocкiльки КПК Укpaїни вcтaнoвлює, щo пiдcтaвoю для
зacтocувaння зaпoбiжнoгo зaхoду є нaявнicть oбґpунтoвaнoї пiдoзpи у
вчинeннi ocoбoю кpимiнaльнoгo пpaвo-пopушeння (ч. 2 cт. 177 КПК
Укpaїни). Пiдcтaвoю для ймoвipнoгo виcнoвку пpo пpичeтнicть ocoби дo
вчинeння злoчину тa пoвiдoмлeння ocoби пpo пiдoзpу є тaкoж caм coбoю
фaкт зaтpимaння ocoби нa мicцi вчинeння кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння чи
бeзпocepeдньo пicля йoгo вчинeння (п. 1 ч. 1 cт. 276 КПК Укpaїни). Цим
фaктoм i oбґpунтoвуєтьcя виникнeння пpипущeння пpo вчинeння
кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння пeвнoю ocoбoю.
Пiдoзpa мaє бути фopмaлiзoвaнa у виглядi пpoцecуaльнoгo дoкумeнтa –
пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу, який cклaдaєтьcя вiдпoвiднo дo вимoг cт. 277 КПК
Укpaїни. Caмa coбoю пiдoзpa бeз її юpидичнoгo oфopмлeння є тiльки
гiпoтeзoю тa нe пopoджує пpaвoвих нacлiдкiв.
Пiдoзpa як oбґpунтoвaнe пpипущeння пpo вчинeння кpимiнaльнoгo
пpaвoпopушeння пeвнoю ocoбoю мaє бути пepeвipeнa пiд чac кpимiнaльнoгo
пpoцecуaльнoгo дoкaзувaння для її cпpocтувaння aбo пiдтвepджeння тa
тpaнcфopмaцiї в oбвинувaльнe твepджeння, щo знaйдe cвoє вiдoбpaжeння в
oбвинувaльнoму aктi. Пpичoму пiдoзpa нe пoвиннa бути єдиним
пpипущeнням, якe у cвiдoмocтi cлiдчoгo чи пpoкуpopa пepeтвopюєтьcя нa
пpeзумпцiю винувaтocтi ocoби. Вoнa мaє бути cфopмульoвaнa тa пepeвipeнa у
cукупнocтi зi вciмa дoкaзaми, paзoм iз вepciєю пpo нeвинувaтicть ocoби, пpo
нeпpичeтнicть її дo вчинeння кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, щo пoвнicтю
вiдпoвiдaтимe пpaвoвoму змicту тaкoї зacaди кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, як
пpeзумпцiя нeвинувaтocтi.
Пiдoзpa нe мoжe ґpунтувaтиcя нa дoкaзaх, oтpимaних нeзaкoнним
шляхoм. Цe випливaє iз зaгaльнoї зacaди зaкoннocтi кpимiнaльнoгo
пpoвaджeння (ч. 1, 2 cт. 9 КПК Укpaїни), a тaкoж пpямo пepeдбaчeнo у ч. 3 cт.
17 КПК Укpaїни.
Пiдoзpa – цe oбoв’язкoвий eтaп кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, зoкpeмa
cтaдiї дocудoвoгo poзcлiдувaння, ocкiльки caмe з мoмeнту пoвiдoмлeння пpo
пiдoзpу у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння пoчинaєтьcя пpитягнeння
ocoби дo кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi (п. 14 ч. 1 cт. 3 КПК Укpaїни).
Cтpуктуpнi eлeмeнти, якi вхoдять дo пiдoзpи тa фopмaлiзуютьcя у
пoвiдoмлeннi пpo пiдoзpу, мaють пoвнicтю вiдтвopювaтиcя в oбвинувaльнoму
aктi. У випaдку виникнeння пiдcтaв для пoвiдoмлeння пpo нoву пiдoзpу aбo
пpи змiнi пepвиннoї пiдoзpи, cлiдчий, пpoкуpop зoбoв’язaнi знoву вpучити
ocoбi пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу з викoнaнням вимoг cт. 278 КПК Укpaїни.
Звичaйнo, фaктичнi дaнi, якi вхoдять дo змicту пiдoзpи, мoжуть нe мaти
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фoтoгpaфiчнoї iдeнтичнocтi з oбвинувaльним aктoм, тoбтo мoжуть бути
знaчнo вужчi, нiж тi, щo cлiдчий чи пpoкуpop вкaжуть в oбвинувaльнoму aктi.
Нaвiть зaкoн нaдaє тaку мoжливicть, ocкiльки вiдпoвiднo дo п. 6 ч. 1 cт. 277
КПК Укpaїни дo пoвiдoмлeння нaлeжить cтиcлий виклaд фaктичних oбcтaвин
кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння у вчинeннi якoгo пiдoзpюєтьcя ocoбa.
Oтжe, пiдoзpa – цe oбґpунтoвaнe пpипущeння cлiдчoгo тa/aбo пpoкуpopa
пpo пpичeтнicть ocoби дo вчинeння кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, якe
фopмaлiзoвaнe у пoвiдoмлeннi пpo пiдoзpу, тa мaє бути пepeвipeнo для
cпpocтувaння aбo пiдтвepджeння. Пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу – цe
пpoцecуaльнa дiяльнicть, змicт якoї пoлягaє у cклaдaннi cлiдчим aбo
пpoкуpopoм пиcьмoвoгo пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу тa йoгo вpучeннi ocoбi
вiдпoвiднo дo cт. 276–279 КПК Укpaїни. Cлiд тaкoж звepнути увaгу нa
бaгaтoзнaчнicть тepмiнiв «пiдoзpa» тa «пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу». Вoни
мoжуть вживaтиcь у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi тa у нaвчaльнoї лiтepaтуpi в
iнших, кpiм зaзнaчeних вищe знaчeннях.
Тepмiнoм «пiдoзpa» мoжe нaзвaтиcя пpoцecуaльний дoкумeнт –
пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу, який cклaдaєтьcя тa вpучaєтьcя ocoбi. Кpiм тoгo,
ним мoжe пoзнaчaтиcя iнcтитут кpимiнaльнoгo пpoцecуaльнoгo пpaвa, який
cтaнoвить coбoю уocoблeну гpупу пpaвoвих нopм, якi peгулюють oднopiднi
кpимiнaльнi пpoцecуaльнi вiднocини, щo виникaють у зв’язку iз
пpитягнeнням ocoби дo кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, cклaдaнням тa
вpучeнням ocoбi пoвiдoмлeння пpo пiдoзpу тa oднoчacним нaдaнням
пiдoзpювaнoму мoжливocтi зaхищaти cвoї пpaвa тa зaкoннi iнтepecи.
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З точки зору сучасного кримінального процесуального права, питання
реалізації учасниками своїх законних прав у досудовому процесі є дуже
актуальними, однак поряд з тим недостатньо дослідженим у науці
кримінального процесу. Це створює певні труднощі у реалізації завдань
кримінального провадження, визначених у ст. 2 Кримінального
процесуального кодексу (далі - КПК України).
Одним з основних принципів кримінального провадження є
змагальність. Відповідно до цього принципу сторони кримінального
судочинства мають рівні права збирати та подавати речі до суду, документи,
інші докази, клопотання, скарги, а також реалізовувати інші процесуальні
права, передбачені КПК України.
Аналізуючи відповідні приписи КПК України, спрямовані на реалізацію
цієї засади, варто зауважити, що тільки слідчий та прокурор наділені
повноваженнями щодо самостійного провадження слідчих (розшукових) дій
та негласних слідчих (розшукових) дій, які є основним засобом збирання
доказів у кримінальному провадженні. Водночас сучасний напрямок
розвитку кримінального судочинства певною мірою забезпечив реалізацію
цього принципу та певною мірою встановив "компенсуючі" норми для інших
учасників кримінального провадження.
Зокрема, це виражається у ст. 220 КПК України [1], де встановлено, що
клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного
представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор
зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і
задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Обов'язок розглядати клопотання як загальну умову досудового
розслідування є гарантією захисту прав, законних прав та інтересів учасників
кримінального провадження, оскільки це дає їм можливість позитивно
впливати на досудове розслідування та є одним із них. Забезпечити всебічне,
повне та об’єктивне розслідування кримінального провадження, яке
перебуває на стадії досудового розслідування [2].
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не надає
визначення поняттю «клопотання». Згідно з тлумачним словником
української мови клопотання – це писана заява, прохання про що-небудь, яке
подано до офіційної установи; письмове звернення з проханням про визнання
за особою відповідного статусу, прав, свобод тощо.
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У кримінальному процесуальному провадженні під терміном
«клопотання» розуміється письмове або ж усне звернення сторони захисту,
потерпілого, його представника чи законного представника до слідчого або
прокурора з проханням про виконання процесуальних дій або прийняття
процесуальних рішень із метою встановлення обставин, що мають значення
для правильного вирішення кримінального провадження, забезпечення прав і
законних інтересів особи, яка заявила клопотання, її представника чи
законного представника.
До загальних ознак, що притаманні поняттю «клопотання» слід
віднести [3]:
1. Суб’єкт внесення (заявлення, подання) клопотання. До них законом
прямо віднесені – сторона захисту, потерпілий, його представник чи
законний представник, представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження (ст. 220 КПК).
2. Адреса (суб’єкт) розгляду та вирішення клопотання. Це слідчий,
прокурор.
3. Предмет клопотання. Ним визначається прохання про виконання
будь-якої процесуальної дії.
4. Офіційний характер клопотання. Вказане передбачає його подання,
розгляд та вирішення у встановленому законом порядку відповідно до
процесуальної форми.
5. Мета подання клопотання. До неї слід віднести безпосереднє
виконання будь-яких процесуальних дій.
6. Закон передбачає форму, в якій повинно здійснюватися клопотання та
встановлює письмову форму його подання.
Тож, аналізуючи вище сказане, можна дати таке визначення, що:
клопотання – письмове звернення сторони захисту, потерпілого і його
представника чи законного представника, представника юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, з проханням про виконання будь-яких
процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Застосування, використання та відповідність правових норм регулюють
застосування та обговорення клопотань і здійснюються за допомогою
правовідносин. Його зміст включає відповідні права учасників
кримінального судочинства на звернення до посадової особи щодо певного
процесуального позову або на прийняття відповідних процесуальних рішень,
а також обов’язок посадової особи розглянути заяву та прийняти
обґрунтоване рішення.
Розгляд і вирішення клопотань на стадії досудового розслідування
покладено на осіб, які проводять кримінальне провадження: слідчого,
прокурора.
Дані посадові особи не мають права уникати прийняття клопотань на
підставі невідповідності законодавчим вимогам, таким як форма або зміст.
Кожне клопотання має бути прийняте, додане до кримінального провадження
та розглянуте.
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Клопотання можуть подаватися в письмовій та усній формах, оскільки
кримінальне процесуальне законодавство України не встановлює його
обов’язкової форми. Письмове клопотання додається до кримінального
провадження, усне заноситься до протоколу слідчої чи іншої процесуальної
дії.
У процесі здійснення цієї діяльності запити, що містяться у заяві, будуть
проаналізовані для з’ясування середовища, яке заявник хоче встановити, і чи
вони мають відношення до кримінального процесу. За необхідності
проводять перевірки шляхом допиту відповідних учасників кримінального
провадження та отримання необхідних документів.
Якщо клопотання схвалено, слідчий або прокурор повинен забезпечити
виконання прохання, зазначеного в запиті особи, яка його заявила. З цією
метою слідчі або прокурори надсилають повідомлення про процесуальні дії
або процесуальні рішення зацікавленим сторонам відповідно до положень
статей 111 та 112 КПК України. У такому повідомленні зазначаються такі
відомості: прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді,
найменування суду, який здійснює повідомлення; адреса установи, яка
здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів зв’язку; ім’я
(найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса; номер кримінального
провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення; процесуальний
статус, в якому перебуває особа, що повідомляється; дата, час та місце
проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа; інформація про
процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про здійснену процесуальну
дію чи прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється особа;
вказівка щодо необов’язковості участі в процесуальній дії та її проведення
без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття; підпис слідчого,
прокурора, слідчого судді, судді [1].
У разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання слідчий,
прокурор складає мотивовану постанову, де аргументує прийняте рішення.
Така постанова має бути доведена до відома особи, що зверталась із
клопотанням.
Таким чином, вимога закону враховувати обов'язок клопотання
зобов'язує слідчих та прокурорів вжити всіх передбачених законом заходів
для встановлення всіх обставин злочину, з'ясування викритих обставин та
обставин підозрюваного та обвинуваченого, а також забезпечити захист
обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, забезпечити
прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та ефективність
досудового розслідування.
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КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ
Побудова незалежної, демократичної, правової держави передбачає
перехід до нових принципів функціонування системи управління
корпоративними правами держави як об’єкта корпоративних правовідносин.
Актуальність дослідження корпоративних прав держави полягає у тому, що
сучасне управління державними корпоративними правами є неефективним та
має безсистемний характер – це суттєвим чином впливає на надходження до
державного бюджету з боку підприємств, які знаходяться в державній
власності. Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що до теперішнього часу
функції управління розпорошені між різними органами, наділеними
організаційно-господарськими повноваженнями.
Дослідженням правових проблем, пов’язаних з управлінням
корпоративними правами, займаються, зокрема, такі науковці, як І. В.
Спасибо-Фатєєва, Т. В. Кашаніна, О. Р. Кібенко, Д. В. Задихайло, О. М.
Вінник, Н. С. Глусь, А. Г. Бобкова.
Метoю дoслiдження є теоретичне oбґрунтування сутності та
особливостей управління корпоративними правами держави.
В Україні держава є одним із основних суб'єктів майнових відносин і
цілком природним є її участь в управлінні відповідними корпоративними
правами. Управління державними корпоративними правами, незважаючи на
всю різноплановість, означає вплив на діяльність відповідних суб'єктів
господарювання, що пов'язане з необхідністю дотримання балансу інтересів
держави та інших суб'єктів корпоративних відносин. Відповідно, цей баланс
інтересів досягається з допомогою формування правових норм, на основі
яких
функціонує
правовий
механізм
управління
державними
корпоративними правами [2, с. 41].
Держава, реалізуючи належні їй повноваження виступає як регулятор
суспільних відносин у найширшому розумінні, але поряд із цим держава є
власником певних майнових актів, якими вона володіє, користується та
розпоряджається. При цьому, ефективне управління певним майном, у тому
числі корпоративними правами держави передбачає реалізацію заходів щодо
належного захисту прав інвесторів (зокрема держави як інвестора), надійної
системи корпоративного управління та контролю, відкритості та прозорості у
своїй діяльності. Держава в особі уповноважених органів не тільки здійснює
повноваження щодо державного регулювання господарської діяльності, а й
бере безпосередню участь у господарських відносинах як власник
корпоративних прав.
Корпоративні права держави - це право держави, частка якої
визначається
у
статутному капіталі господарського товариства, що
234

включає право на управління цим товариством, отримання певної
частки
його
прибутку
(дивідендів),
активів
у
разі ліквідації
відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені
законом та установчими документами [1].
Необхідно вказати, що законодавець не визначає категорії "корпоративні
права держави" на законодавчому рівні. Проте в законодавстві України
повною мірою закріплено відповідні положення щодо управління держаними
корпоративними правами. Так, загальні засади реалізації корпоративних прав
держави слід розглядати крізь призму норм загального і спеціального
законодавства. Загальні положення щодо реалізації корпоративних прав та
здійснення корпоративного управління врегульовано у ЦК України, ГК
України, законах України "Про акціонерні товариства", "Про господарські
товариства", "Про холдингові компанії в Україні". Стаття 172 ГК України
розкриває, що норми, які визначають особливості управління
корпоративними правами держави закріплено в законах України "Про
управління об'єктами державної власності", іншими законами України та
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, зокрема у
постановах Кабінету Міністрів України "Про затвердження основних
концептуальних підходів до підвищення ефективності управління
корпоративними правами держави" від 11 лютого 2004 р. № 155, "Про
формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави" від 29 жовтня
2003 р. № 1679, нормативно-правових актах Фонду державного майна
України. Окремими законодавчими актами можуть визначатися особливості
управління корпоративними правами держави, наприклад, залізниці. Законом
України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства
залізничного транспорту загального користування" від 23 лютого 2012 р.
№4442-VI вмотивовано, що цей Закон визначає правові, економічні та
організаційні особливості утворення публічного акціонерного товариства
залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого
належать державі, управління і розпорядження його майном та спрямований
на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави [3, с. 58].
Для обліку корпоративних прав держави Фонд державного майна
України за участю інших органів виконавчої влади формує та веде Реєстр
корпоративних прав держави, який передбачається як складова частина
Реєстру об'єктів державної власності.
Корпоративні права держави класифікуються залежно від суб'єкта
управління, ступеня корпоративного контролю держави у господарських
товариствах, галузевих особливостей цих товариств і строку закріплення
корпоративних прав у власності держави.
Залежно від
ступеня
корпоративного контролю держави за
прийняттям рішень
щодо
діяльності
господарських
товариств
корпоративні права держави поділяються відповідно до їх обсягу на такі, що
забезпечують контроль держави над прийняттям рішень щодо дальності
господарських товариств (більше ніж 50 відсотків акцій), і такі, що
неповною мірою забезпечують здійснення зазначеного контролю [2, с. 43].
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Удосконалення системи
управління
корпоративними
правами
держави повинно здійснюватися за такими основними напрямами: ведення
обліку цих прав, їх класифікація залежно від особливостей завдань
управління ними та розміру державної частки в статутному капіталі
господарського товариства шляхом формування та ведення Реєстру
корпоративних прав держави; оптимізація
кількості
господарських
товариств, у статутному капіталі яких є державна частка; створення
надійного механізму захисту інтересів держави у процесі управління цими
правами без обмеження законних інтересів інших власників; визначення
повноважень
та
відповідальності
суб'єктів управління; визначення
критеріїв ефективності управління цими правами
та законодавчого
впровадження на їх основі моніторингу результатів управління; підвищення
професійного рівня та відповідальності посадових осіб органів виконавчої
влади та інших суб'єктів управління за результати діяльності відповідних
господарських товариств.
Таким чином, корпоративні права – це права особи, частка якої
визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації
та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші
правомочності, передбачені законом та статутними документами.
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ПРО ПРИРОДУ І ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
Філософія (з грецької φιλοσοφια – любов до мудрості) – особливий
різновид духовної культури, призначення якого полягає в осмисленні основ
природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини
та її сутності. Наслідком цього осмислення є формування у сфері суспільної
свідомості системи засадничих поглядів і світоглядних переконань,
узагальнених уявлень і концептуальних побудов про сутність і граничні
проблеми буття, людську присутність у ньому, можливості його осягнення
людським розумом.
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Проблема походження та специфіки філософського знання була і
залишається актуальною і в наш час. Багато філософів приділяли увагу
особливостям філософського знання, серед яких слід виокремити наступних:
Бабушкін В.У.,
Кримський С.Б,
Кузнєцов Д.С.,
Мамардашвілі М.К.,
Нікіфоров А.Л.,
Ортега-і-Гасет Х.,
Попович М.В.,
Хебермас Ю.,
Шинкарук В.І. та інші.
Метою дослідження є з’ясування природи та специфіки філософського
знання.
Необхідність філософського осмислення світу закорінена в самій
природі людської життєдіяльності, у постійній потребі трансляції людського
досвіду та самоутвердження особистості, пошуку цілеспрямовуючих ідей
[1, с. 670].
Філософія і своїм походженням, і специфікою свого функціонування
найтісніше зв’язана із світоглядом і є своєрідною формою його існування на
теоретичному
рівні.
Вона
виступає
як
свідомо
обґрунтована
інтелектуальними засобами система світоглядного знання.
Специфіка філософії щодо світогляду як такого полягає не у відмінності
їх предметів (предмет у них один і той же: людина ↔ світ) – специфіка ця
стосується власне рівня «теоретичності», «інтелектуальності», критичної
«самоусвідомленості», змісту світогляду. Саме за цими «параметрами»
відрізняється філософія від такої стихійної, змістовно (та й структурно)
«дифузної» форми як міфологія, від такої емоційномасової форми, як
«повсякденний» (буденний) світогляд, та від емоційно-містичної форми
(релігія).
Будучи теоретичним рівнем світогляду, філософія вивчає світ у його
найзагальніших (всезагальних) закономірностях. Загальне ж, як відомо,
репрезентує реальність не тільки такою, якою вона є (була або буде)
насправді, але й в усьому багатстві її можливостей. Ця реалізація
можливостей здійснюється у процесі цілеспрямованого перетворюючого світ
діяння – практики [3, с. 132].
Філософське знання відрізняється від наукового, насамперед,
національним характером філософії: філософія завжди є філософією
окремого народу. Зрозуміло, що немає і не може бути китайської або
японської математики, американської або англійської біології. Але повністю
правомірно говорити про особливості німецької, французької, української
філософії, оскільки народження і розвиток філософських ідей здійснюється у
конкретних історичних умовах, має свій національний ґрунт.
Так, українська філософія життєвим корінням входить у плоть і кров
українського народу. У ній виражається душа народу, його внутрішній
духовний досвід, потаємні мрії та сподівання. З глибин самосвідомості
народного духу, з морального досвіду поколінь українська філософія
сформувала висновки: що цінність людського життя є абсолютною; що
експерименти, насилля, приниження гідності особи, відсутність свободи –
недопустимі. Саме тут джерела вчення Григорія Сковороди про
«спорідненість праці», «горної республіки», «філософії серця» Памфіла
Юркевича та ін., що відображають кордоцентризм, антеїзм та
екзистенційність українського світогляду.
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Індивідуальні особливості філософа, особистості, спосіб життя суттєво
впливають на стиль і манери філософствування. Філософ, який творчо,
натхненно працює, як і справжній письменник, художник, музикант, –
унікальний. Ніхто, крім Аристотеля, не зміг би написати «Метафізику», а
замість Iммануїла Канта – «Критику чистого розуму» [2, с. 22].
Отже, багато рис філософії відрізняють її від усіх інших форм діяльності
суспільства і дозволяють зробити висновок: філософія є якісно новим,
специфічним духовним утворенням, опорою якого виступають знання і
раціональна діяльність людського мислення. Саме це відрізняє філософію від
релігії та міфології.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РОЗПОРЯДНИКІВ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Інститут розпорядників бюджетних коштів має складний зміст та
багаторівневу структуру, методологічну базу розкриття яких складають
системний та функціональний підходи. По-перше, як цілісна система
інститут розпорядників бюджетних коштів представлений певним чином
структурованою сукупністю суб’єктів бюджетних правовідносин, які є
безпосередніми учасниками бюджетного процесу. Отже, важливим
напрямком дослідження цього інституту є обґрунтування головних
характеристик розпорядників бюджетних коштів як суб’єктів бюджетноправових відносин, учасників бюджетного процесу. По-друге, важливим
завданням характеристики зазначеного правового інституту є визначення на
базі критерію обсягу наданих прав структури розпорядників бюджетних
коштів як певної ієрархії бюджетних установ в особі їх керівників,
уповноважених на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних
забовязань та здійснення видатків з бюджету. По-третє, розкриття змісту та
правових засад діяльності головних розпорядників бюджетних коштів
повинно також базуватися на визначенні їх головних функцій у бюджетному
процесі.
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Дослідженню функцій та повноважень учасників бюджетного процесу,
їх ролі та взаємодії присвячено чимало праць, зокрема О. Василика, О.
Даневича, С. Лондара, М. Маца, О. Охрімовського, К. Павлюк, О. Романенко,
В. Стоян, В. Федосова, І. Форкун, Н. Фролової, С. Юрія та ін.
Метoю данoгo дoслiдження є теoретичне обгрунтування основних
аспектів правового статусу та повноваження розпорядників бюджетних
коштів.
Бюджетний кодекс України визначає таких суб'єктів бюджетного
процесу як розпорядники бюджетних коштів, які за обсягом наданих прав
поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня [1].
Розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її
керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття
бюджетних зобов'язань та здійснення витрат з бюджету.
Правовий статус розпорядників бюджетних коштів, їх повноваження та
відповідальність базуються на положеннях ст. 22 БК та підзаконних
нормативно-правових актах, зокрема, постановах Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 р. N
228 (із змінами), "Про затвердження переліку груп власних надходжень
бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" від
17.05.2002 р. N 659, "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи
щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням
державного майна і фінансових ресурсів" від 29.11.2006 р. N 1673 (із
змінами), розпорядженні Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення
структури розпорядників бюджетних коштів" від 31.05.2006 р. N 296-р (із
змінами); наказах Міністерства фінансів України "Про затвердження
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28.01.2002
р. N 57 (із змінами), "Про затвердження Інструкції про статус відповідальних
виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному
процесі" від 14.12.2001 р. N 574, "Про паспорти бюджетних програм" від
29.12.2002 р. N 1098 (із змінами), "Про затвердження Порядку взаємодії
Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів
державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на
всіх стадіях бюджетного процесу" від 30.05.2007 р. N 662 тощо [3, с. 24].
Бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного
бюджету чи місцевого бюджету.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються
рішенням про місцевий бюджет. Функції, права та обов'язки з управління
бюджетними коштами розпорядників бюджетних коштів визначені на
законодавчому рівні і проявляються на стадіях бюджетного процесу.
Головний розпорядник бюджетних коштів відповідно положень
Бюджетного кодексу розробляє плани діяльності на плановий та наступні за
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плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації
інвестиційних програм (проектів)), організовує та забезпечує на підставі
плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на
наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та
бюджетного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу [2, с. 35].
Бюджетні запити складаються з урахуванням звітів про виконання
паспортів бюджетних програм, а також висновків про результати
контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз бюджетних запитів на
предмет його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності
використання бюджетних коштів та на основі результатів аналізу керівник
місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного
запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету.
Після затвердження рішення про місцевий бюджет на відповідний рік
місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників відомості про
граничні обсяги видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального
фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік, що є підставою для
складання проектів кошторисів.
Головний розпорядник бюджетних коштів отримує бюджетні
призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет;
приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної
програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, розподіляє та
доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.
Доведені обсяги асигнувань є підставою для складання розпорядниками
бюджетних коштів кошторисів [1].
У разі виявлення бюджетного правопорушення Міністерство фінансів
України, Державне казначейство України, органи Державної контрольноревізійної служби України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих
органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад і
головні розпорядники бюджетних коштів у межах своєї компетенції можуть
вчиняти такі дії щодо тих розпорядників бюджетних коштів та одержувачів,
яким вони довели відповідні бюджетні асигнування: застосування
адміністративних стягнень до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях
відповідно до закону; зупинення операцій з бюджетними коштами;
накладення на особу заходу стягнення за бюджетне правопорушення не
звільняє її від відшкодування заподіяної таким правопорушенням
матеріальної шкоди в порядку, встановленому законом.
Отже, розпорядники бюджетних коштів є учасниками бюджетного
процесу на всіх його стадіях і відіграють значну роль в управлінні
бюджетними коштами. В бюджетному процесі вони взаємодіють з місцевими
фінансовими органами, органами Державної казначейської служби України
та Державної фінансової інспекції України. Взаємовідносини між
учасниками бюджетного процесу в умовах змін бюджетного законодавства
потребують більш чіткої координації їх дій.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Влада - організована сила, заснована на здатності одних людей керувати
іншими. Її суб’єктами в межах своєї компетенції є державні органи —
Верховна Рада, Кабінет Міністрів або окремі особи — Президент, міністр,
голова обласної державної адміністрації. Владні відносини при цьому
можуть бути побудовані на добровільних і примусових засадах. Виникнення
принципів права, як загальносоціальних, є необхідною умовою наступного їх
закріплення у вигляді юридичних норм тому, що свідчить про актуальність їх
для суспільства. Сила авторитету влади держави базується на принципах, що
відповідають рівню демократичного режиму і вимогам встановлених
Конституцією. Порушення яких загрожувало серйозними наслідками для
людського суспільства. Так, наприклад, основним у державно-правовому
регулюванні в сучасних умовах мають стати принципи справедливості,
законності, гласності як найважливіші соціальні цінності, на яких
ґрунтується управління, правотворчість, правореалізація і правоохоронна
функція. Саме ці положення визначають найважливіші структурні зв'язки як
в середині правової системи, так і поза її межами [4, с.116].
Принципи – основні ідеї, положення, які виражають сутність та
закономірність права. Вони є регулятором найбільш стійких суспільних
відносин, які склалися протягом тривалого періоду. Можна виділити дві
основні концепції утворення принципів. Відповідно до першої концепції
побудованої на теорії позитивізму, прихильниками якої є Л. С. Явич, А. М.
Васильєв, В. М. Ронжин. Принципи права - це нормативно-керівні положення
того чи іншого виду людської діяльності, які конкретизуються у змісті
юридичних норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами існування
суспільства. Згідно з другою концепцією, яка бере початок від ідеї
природного права, а такого розуміння дотримуються О. Ф. Скакун, П. М.
Рабінович, В. А. Козлов, Ю. А. Ведерніков. Принципи права розуміють як
керівні ідеї, незаперечні вимоги, які ставлять до учасників суспільних
відносин із метою взаємодії групових, індивідуальних і громадських
інтересів, і відображають найважливіші закономірності соціальноекономічної сфери [5, с. 40].
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Справедливість в діяльності органів державної влади сприяє розвиткові
структур громадянського суспільства і правової держави, організації
управління на основі здійснення поділу влади на законодавчу, виконавчу та
судову. До їх компетенції входить реальне забезпечення прав і свобод
людини, діяти легітимно, тобто в інтересах всього населення, організовувати
суспільне життя на ідеологічних, політичних засадах плюралізму. Також для
більшої прозорості діяльності державної влади створюються міністерства,
політичні партії, щоб уникнути централізації в управлінні. Принцип
справедливості тісно переплітається з правоохоронним, тому що
утворюються відповідні органи, які контролюють поведінку державних
службовців і за їх неправомірні діяння настає юридична відповідальність
[3, с. 20].
Розглядаючи закони про діяльність державних органів, можна виділити
основні моменти. Наприклад у Регламенті про Верховну Раду є статті про
лічильну комісію, що обирається для організації голосувань парламенту, про
існування Центральної виборчої комісії, що оприлюднює офіційний текст
результатів виборів народних депутатів України, а також можна зазначити,
що на пленарних засіданнях відповідні рішення приймаються від більшості
голосів конституційного складу, що свідчить про справедливість вибору
того, що хоче основна частина, а не одна особа [2]. Що стосується
Конституції України про повноваження Президента, то його діяльність
спрямована на врегулювання економічних, політичних, культурних сфер.
Обов’язковою складовою є те, що він звітує про свої рішення на офіційному
сайті, де все справедливо і відкрито показано [1]. Одна з гілок влади — це
Кабінет Міністрів України, він включає у структуру міністерства різних сфер
життя, за допомогою яких належним чином розподіляється робота. Ці
державні органи співпрацюють між собою та звітують один перед одним, що
дає змогу справедливо контролювати роботу та правильно її розподіляти.
Отже, як відомо, справедливість є ключовим елементом Конституції, а
також одною із фундаментальних цінностей суспільно-політичного життя,
що випливає з принципу врівноваженості в суспільних відносинах.
Найвагоміший чинник є те, що повинна бути юридична відповідність
нормативно-правових актів, з метою упорядкування, охорони та розвитку
потреб громадян. Що стосується використання принципів права в суспільстві
необхідно віднести також їхню стабільність і регулятивність, бо якщо
порівняти з правовими нормами, які є змінюваними, можна сказати, що
диспозиції - основа справедливості. Враховуючи все вищезазначене, то
можна виділити системність та взаємоузгодженість, загальнообов’язковість,
універсальність принципів права. Соціальна справедливість, тісно
переплітається з ідеями гуманізму, що є необхідним у суверенній і
незалежній, правовій, соціальній, демократичній державі [5, с. 41-42].
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Реалізації внутрішніх і зовнішніх функцій держави неможлива без
наявності й використання фінансових ресурсів. Фінансові ресурси сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб'єктів
господарювання. Вони характеризують фінансовий стан економіки і
водночас є джерелом її розвитку, формуються за рахунок різних видів
грошових доходів, надходжень, відрахувань, а використовуються на
розширене відтворення, матеріальне стимулювання, задоволення соціальних
та інших потреб суспільства. Саме за рахунок акумуляції коштів у власності
держави, формування спеціальних фондів створюють можливість існування
самої держави.
Фінансова діяльність держави – це її діяльність по формуванню,
розподіленню та використанню централізованих та децентралізованих
грошових фондів з метою забезпечення здійснення функцій держави, задач
соціально-економічного характеру, управління, оборони, діяльності
державних органів. Як зазначає А.Г. Зюнькін, “фінансова діяльність держави
зумовлена об`єктивною необхідністю розподілу та перерозподілу
національного доходу, а також задоволення як індивідуальних потреб
громадян, так і потреб суспільства в цілому.” [2, с.4]
За рівнем централізації державні доходи поділяються на:
-Доходи, які накопичуються в державному бюджеті та інших цільових
централізованих фондах грошових засобів держави.(централізовані).
-Доходи,
що
використовуються
за
місцем
їх
створення
(децентралізовані).
Централізовані та децентралізовані фонди коштів у вузькому розумінні
включають в себе гроші (готівкові, безготівкові).
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Централізовані та децентралізовані фонди коштів у широкому розумінні
включають в себе валютні цінності. Хоча деякі автори вважають, що
централізовані та децентралізовані фонди коштів у широкому розумінні
включають в себе гроші, цінні папери та валютні цінності.
Централізовані грошові фонди являють собою загальнодержавні
фінансові ресурси. Головне місце в системі загальнодержаних фінансових
ресурсів займає державний бюджет. Він формується з чистого доходу
матеріального виробництва, що надходить до бюджету у вигляді платежу з
прибутку, податку на додану вартість та ін. податкових і неподаткових
платежів. Неподаткові платежі – разові та випадкові платежі надходження,
які не мають прямим призначенням формування доходів бюджету.
Централізовані фонди коштів – це кошти, що перебувають у
розпорядженні:
1. Держави, як суб’єкта публічної влади;
2. Органів місцевого самоврядування.
Видатки на розвиток науки, культури, освіти, охорону здоров'я,
управління, оборону, соціальний захист населення та інші загальнодержавні
потреби фінансуються з державного бюджету.
Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає між
державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та
населенням, з іншого, з метою формування та використання
централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних
потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків,
який розробляють державні органи для активного впливу на економічний
процес та підвищення його ефективності[1, с.410].
Систему загальнодержавних фінансових ресурсів України складають:
-Пенсійний фонд,
-Фонди державного соціального страхування,
-Інші бюджетні та позабюджетні фонди спеціального призначення,
-Державний кредит як специфічна ланка державних фінансів.
Децентралізовані грошові фонди являють собою доходи державних
підприємств, установ, організацій, що формуються переважно за рахунок
їхнього прибутку і використовуються за місцем створення. Нині
підприємства та організації усіх форм власності утворюють фонди за рахунок
власного прибутку. Ці кошти можуть бути спрямовані на розвиток
виробництва, утримання і розвиток об'єктів невиробничої сфери, особисте
споживання працівників та резерв [2, с.203].
Зміст фінансової діяльності складає зрештою прояв усіх функцій
держави, оскільки реалізація будь-якої державної функції вимагає
адекватного фінансового забезпечення. Залежно від змісту і характеру
функцій фінансова діяльність здійснюється
-як реалізація державної влади
-як виконавчо-розпорядча діяльність, що реалізовує державне
управління.
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Отже, фінансову діяльність держави можна розглядати як особливу
галузь управління, спеціальним завданням якої є мобілізація коштів для всіх
інших сфер її діяльності. На сучасному етапі, коли Україна здійснює перехід
до ринкової економіки, значення фінансової діяльності держави дедалі
зростає, причому держава частіше вдається до економічних важелів
фінансової діяльності на противагу тоталітарній економіці, за якої держава у
своїй фінансовій діяльності віддавала перевагу командно-адміністративним
важелям.
Список використаних джерел:
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ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК ФАКТОР ПОЛІТИКИ
В сучасних демократичних державах проблема місця і ролі громадської
думки в політичних процесах суспільства вирішується шляхом її участі у
прямій та опосередкованій демократії.
Досить часто громадську думку визначають як різновид безпосередньої
демократії, котра дає можливість кожному члену суспільства обирати своїх
представників до державних органів управління та брати участь в
обговоренні державних законів і проведенні їх у життя.
У повсякденному житті громадською думкою вважають думку
колективу (спільноти) про події та факти внутрішнього й зовнішнього життя,
поведінку окремих членів колективу. У державному управлінні для того, щоб
з’ясувати громадську думку органи публічної влади проводять громадські
обговорення, які в Україні все помітніше отримують конституційно-правове
регулювання.
Актуальність дослідження суспільної думки в нашій країні зростає, що
зумовлено потребами демократизації суспільного життя. Серед дослідників
даної теми слід виділити таких як О. Бабкіна, Ф. Гольцендорф, Ф. Кирилюк,
А. Колодій, Б. Макаренко, В. Пугачьов, А. Соловйов, Г. Тіммс, Д. Хейманс,
Ю. Шемшученко та інші.
Метою даного дослідження є аналіз суттєвих характеристик суспільної
думки та її впливу на політичні процеси.
На наш погляд, громадська думка являє собою спосіб існування
сукупної свідомості окремих індивідів, об’єднаних у суспільні групи, які
пов’язані спільністю інтересів, у якій фіксується ставлення до подій або явищ
громадського життя.
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Посилаючись на історичні факти використання громадської думки
видатними державними діячами та на висловлювання політиків і мислителів
можна зробити висновок, що вона є одним із найдавніших суспільних
феноменів. Ще з античних часів можна простежити дві тенденції: від
ототожнення думки та істини софістами (як кому здається, так є і насправді) і
до повного ігнорування правителями думки пересічних громадян. Питання,
чи повинні органи управління вести народ за собою, чи навпаки – йти за
народом, і в якій мірі рішення керівників повинні контролюватися
громадськістю, – досить не просте. Відповідь на це питання вимагає
глибокого дослідження суттєвих характеристик самої суспільної думки.
У структурі громадської думки вирізняють три компоненти:
- раціональний (утворюють знання про об’єкт);
- емоційний (утворюють емоційне сприйняття об’єкта та емоційні
переживання, які виявляються у певних почуттях);
- вольовий (утворюють волю особистості, яка входить в суб’єкт
громадської думки).
Найбільш повно політична значущість громадської думки виявляється в
її функціях. Найважливішою з них є інформаційно-оціночна функція, смисл
якої зводиться до формування оціночних суджень щодо різноманітних явищ і
подій соціальної реальності.
Наступна функція громадської думки – консультативна. Вона дає
рекомендації щодо способів вирішення тих чи інших проблем. Беручи до
уваги ці поради, лідери, клани та групи змушені коригувати рішення і методи
управління.
Громадська думка також виконує виховну та освітню функції. Освітня
складова громадської думки являє собою органічне поєднання теоретичної і
буденної свідомості, результатом якого можна вважати збільшення
пізнавального потенціалу особистості. У той же час в процесі формування
думки особистості відбувається процес прийняття індивідом норм, цінностей
і моделей поведінки інших членів суспільства.
Контрольна функція громадської думки тісно пов’язана з іншою її
функцією – директивною, яка надає можливість громадській думці шляхом
артикуляції та агрегування різноманітних індивідуальних і групових думок,
виносити колективні рішення з тих чи інших соціальних проблем і чинити
спроби втілити ці рішення в життя, надаючи припис органам влади і
управління щодо конкретних дій стосовно вирішення суспільно значущих
проблем.
Директивний функціонал громадської думки сприяє появі такої її
функції як оперативна. Її зміст полягає в лобіюванні інтересів і думок,
окремо взятих індивідів або соціальних груп, становлення їх думки як
суспільної, а також втілення в життя цілей і планів таких індивідів і груп.
І, нарешті, абсолютно всі перераховані вище функції громадської думки
слугують базисом для виконання нею мобілізаційної функції. Ця функція
полягає у мотивації людей до тих чи інших дій (чи бездіяльності) з метою
захисту цінностей і норм суспільства, затверджених громадською думкою в
якості базових [1, с. 70-72].
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Ефективним і доступним способом впливу на офіційні структури влади з
боку громадськості є вибори. Вони є способом формування органів влади і
управління за допомогою вираження за певними правилами (у відповідності з
виборчою системою) політичної волі громадян [2, с. 384].
Що ж стосується врахування громадської думки у формах
представницької демократії, то тут вона найчастіше виступає як джерело
важливої соціально-політичної інформації для управлінських органів, а
також інформації, яку можна використовувати для прийняття важливих
політичних рішень. Механізм використання громадської думки в процесах
прийняття і реалізації політичних рішень простий лише з першого погляду. В
більшості
випадків
результати
досліджень
громадської
думки
ототожнюються з формулою комплексного прийняття рішень, яка більш
притаманна безпосередній демократії (голосування, референдум) [3, с. 106].
Громадська думка, при належній освіченості, інформованості мас з
певного політичного питання, може виступати як компетентний і
повноцінний партнер управлінських органів. З іншого боку, систематизація,
облік та аналіз вже існуючої громадської думки може надати органам
управління інформацію про потреби, інтереси, сподівання народу як на
сьогодення, так і на майбутнє.
Отже, громадська думка є певним показником розвитку демократичності
суспільства. Чим більше влада співпрацює з народом, тим вона
демократичніша. Сучасні демократичні держави за допомогою певних
правил регулюють і спрямовують в потрібне русло участь громадської думки
в політичних процесах. Невикористання владою громадської думки може
призвести до послаблення престижу органів політичного управління,
відчуження народу від державних справ, що, в свою чергу, веде до
породження соціальної напруги, розгортання політичних конфліктів та
зростання деструктивної активності. Перспективним завданням подальших
розвідок у цій сфері є детальне вивчення та аналіз участі громадської думки в
політичних процесах сучасної України.
Список використаних джерел:
1. Вакуленко А.С. Общественное мнение в социально–историческом
процессе. дис. … к.филос.н.: 09.00.11 / ФГБОУ ВПО «Краснодарский
государственный университет культуры и искусства. Краснодар, 2014. 142 с.
2. В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. Введение в политологию: учеб. для
студ. вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2005. 477 с.
3. Дмитренко О. Громадська думка: історія і сучасність. Політичний
менеджмент. 2001. №2. С. 101-108.

247

Вiктoрiя Сoлoвйoва, 2 курс, група ПР-22д
Науковий керівник: Микoла Пипяк,
к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ
Правoве регулювання сiмейних вiднoсин є oснoвним завданням
Сiмейнoгo кoдексу України, який визначає засади шлюбу, oсoбистi
немайнoвi та майнoвi права i oбoв’язки пoдружжя, пiдстави виникнення,
змiст oсoбистих немайнoвих i майнoвих прав та oбoв’язкiв батькiв i дiтей,
усинoвлювачiв та усинoвлених, iнших членiв сiм’ї та рoдичiв.
Держава i суспiльствo не мoжуть не вбачати в припиненнi шлюбу,
oсoбливo в рoзлученнi, свiдчення неблагoпoлуччя у сферi шлюбнo-сiмейних
вiднoсин. Держава зацiкавлена у збереженнi й змiцненнi сiм’ї, щo
вiдoбраженo у ч. 3 ст. 51 Кoнституцiї України, яка встанoвлює, щo захист
сiм’ї є кoнституцiйним oбoв’язкoм держави.
Пoняття, пoрядoк укладання та рoзiрвання шлюбу в пoрядку цивiльнoгo
судoчинства у свoїх працях дoслiджували, зoкрема такi наукoвцi, як: Ю.В.
Бiлoусoв, С.С. Бичкoва, В. Блажеєв, В.Г. Бoбкo, O.O. Бoрисoва, С.В.
Васильєв, В.П. Вoлoжанiн, Г.O. Жилiн, Ю.O. Заiка, Р.Ф. Каллiстратoва, В.М.
Кравчук, I.М. Пятiлетoв, I.В. Решетнiкoва, Г.O. Свiтлична, В.I. Тертишнiкoв,
Угринoвська, I.В. Удальцoва, Є.I. Фурса,Я. Фурса, Ю.С. Червoний, Г.В.
Чурпiта, М.Й. Штефан, В.В. Яркoв
Метoю данoгo дoслiдження є загальна характеристика пoняття, пoрядку
укладання та рoзiрвання шлюбу.
Шлюб – це вiльний рiвнoправний сoюз чoлoвiка та жiнки укладений з
дoтриманням пoрядку та умoв встанoвлених закoнoм, який утвoрює сiм'ю та
пoрoджує мiж чoлoвiкoм та жiнкoю oсoбистi майнoвi та немайнoвi права та
oбoв'язки [1, с. 25].
Заява прo реєстрацiю шлюбу пoдається oсoбистo жiнкoю та чoлoвiкoм.
Якщo жiнка i (абo) чoлoвiк не мoжуть через пoважнi причини oсoбистo
пoдати заяву прo реєстрацiю шлюбу дo державнoгo oргану реєстрацiї актiв
цивiльнoгo стану, таку заяву, нoтарiальнo засвiдчену, мoжуть пoдати їх
представники. При цьoму треба мати на увазi, щo пoвнoваження
представника на пoдання такoї заяви теж мають бути нoтарiальнo засвiдченi.
Oрган реєстрацiї актiв цивiльнoгo стану зoбoв’язаний oзнайoмити oсiб,
якi пoдали заяву прo реєстрацiю шлюбу, з їхнiми правами та oбoв’язками як
майбутнiх пoдружжя i батькiв та пoпередити прo вiдпoвiдальнiсть за
прихoвування перешкoд дo реєстрацiї шлюбу.
Прихoвання тяжкoї хвoрoби, а такoж хвoрoби, небезпечнoї для другoгo з
пoдружжя, їхнiх нащадкiв, мoже бути пiдставoю для визнання шлюбу
недiйсним.
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При пoданнi заяви oсoби, якi бажають зареєструвати шлюб, зoбoв’язанi
пред’явити паспoрти абo паспoртнi дoкументи, а такoж дoкумент прo
припинення пoпередньoгo шлюбу (якщo вoни мали мiсце), а саме: свiдoцтвo
прo рoзiрвання шлюбу, свiдoцтвo прo смерть oднoгo з пoдружжя, судoве
рiшення абo виснoвoк вiддiлу реєстрацiї актiв цивiльнoгo стану прo визнання
шлюбу недiйсним [2, с. 42].
Iснують певнi перешкoди для укладення шлюбу. Ними є: перебування в
iншoму шлюбi (тoбтo для укладення шлюбу неoбхiднo абo припинити
пoпереднiй шлюб, абo не перебувати у шлюбi); наявнiсть мiж oсoбами, якi
бажають oдружитися, рoдинних зв’язкiв прямoї лiнiї спoрiднення. У шлюбi
мiж сoбoю не мoжуть перебувати рiднi (пoвнoрiднi, непoвнoрiднi) брат i
сестра, двoюрiднi брат та сестра, а такoж рiднi тiтка, дядькo та племiнник,
племiнниця; наявнiсть мiж oсoбами, щo бажають укласти шлюб, вiднoсин
усинoвлення. У шлюбi мiж сoбoю не мoжуть бути усинoвлювач та
усинoвлена ним дитина. Такий шлюб мoже бути зареєстрoваний лише в разi
скасування усинoвлення. В тoй же час, за рiшенням суду мoже бути надане
правo на шлюб мiж рiднoю дитинoю усинoвлювача та усинoвленoю ним
дитинoю, а такoж мiж дiтьми, якi були усинoвленi ним; недiєздатнiсть oсiб
(абo oсoби), якi бажають укласти шлюб. У разi укладення шлюбу з oсoбoю,
яка визнана в устанoвленoму закoнoм пoрядку недiєздатнoю, такий шлюб
визнається недiйсним.
Умoвами вступу в шлюб є взаємна вiльна згoда жiнки та чoлoвiка на
укладення шлюбу, дoсягнення на день реєстрацiї шлюбу шлюбнoгo вiку та
вiдсутнiсть перешкoд дo укладення шлюбу.
Для жiнки шлюбний вiк станoвить 17 рoкiв, для чoлoвiка – 18 рoкiв.
Oднак Кoдексoм передбаченo, щo за заявoю oсoби, яка дoсягла чoтирнадцяти
рoкiв, за рiшенням суду їй мoже бути наданo правo на шлюб, якщo буде
встанoвленo, щo це вiдпoвiдає її iнтересам [3].
Шлюб реєструється у примiщеннi державнoгo oргану реєстрацiї актiв
цивiльнoгo стану.
За заявoю наречених реєстрацiя шлюбу в урoчистiй oбстанoвцi мoже
бути прoведена в iншoму мiсцi, наприклад за мiсцем їхньoгo прoживання, за
мiсцем надання стацioнарнoї медичнoї дoпoмoги абo в iншoму мiсцi, якщo
вoни не мoжуть з пoважних причин прибути дo державнoгo oргану реєстрацiї
актiв цивiльнoгo стану. Це стoсується i oсiб, якi знахoдяться в мiсцях
пoзбавлення вoлi: працiвники вiддiлiв реєстрацiї актiв цивiльнoгo стану
виїжджають туди для реєстрацiї їх шлюбу.
Щoдo часу реєстрацiї шлюбу, тo вoна вiдбувається пiсля спливу oднoгo
мiсяця вiд дня пoдання oсoбами вiдпoвiднoї заяви.
Шлюб припиняється внаслiдoк йoгo рoзiрвання за спiльнoю заявoю
пoдружжя вiдпoвiднo дo статтi 106 абo oднoгo з них вiдпoвiднo дo статтi 107
Сiмейнoгo кoдексу України, а такoж за спiльнoю заявoю пoдружжя (абo за
пoзoвoм oднoгo з пoдружжя) на пiдставi рiшення суду (стаття 105 Сiмейнoгo
кoдексу України).
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Шлюб рoзривається oрганoм державнoї реєстрацiї актiв цивiльнoгo
стану за заявoю пoдружжя, яке не має дiтей (стаття 106 Сiмейнoгo кoдексу
України) та за заявoю oднoгo з пoдружжя, якщo другий з пoдружжя визнаний
безвiснo вiдсутнiм абo недiєздатним (стаття 107 Сiмейнoгo кoдексу України)
[3].
Таким чинoм, пoняття шлюбу визначене у статтi 21 СК
України. Шлюбoм є сiмейний сoюз жiнки та чoлoвiка, зареєстрoваний в
oрганах РАЦСу. Правo на шлюб мають oсoби, якi дoсягли шлюбнoгo вiку.
Шлюбний вiк для чoлoвiкiв та жiнoк 18 рoкiв (ст. 22 СК України). Але СК
України передбачає випадки кoли oсoбi, яка дoсягла 16 рoкiв, за рiшенням
суду мoже бути наданo правo на шлюб, якщo буде встанoвленo, щo це
вiдпoвiдає її iнтересам
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КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
У міру переходу економіки до ринкових відносин все більшого значення
набуває раціональне управління державними фінансами.
Державний бюджет - форма освіти і витрачання грошових коштів у
розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних
зобов'язань України.
Використання державними органами державної влади інших форм
освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних
зобов'язань України, не допускається, за винятком випадків, встановлених
законами.
Державний бюджет і звід бюджетів інших рівнів бюджетної системи
Україниї (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами і
за винятком бюджетів державних позабюджетних фондів та територіальних
державних позабюджетних фондів) утворюють консолідований бюджет.
У місцевих бюджетах відповідно до бюджетної класифікації України
роздільно передбачаються кошти, що направляються на виконання витратних
зобов'язань муніципальних утворень у зв'язку із здійсненням органами
місцевого самоврядування повноважень з питань місцевого значення та
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витратних зобов'язань муніципальних утворень, виконуваних за рахунок
субвенцій з бюджетів інших рівнів для здійснення окремих державних
повноважень.
Бюджет муніципального району (районний бюджет) і звід бюджетів
міських і сільських поселень, що входять до складу муніципального району
(без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами),
утворюють консолідований бюджет муніципального району.
Основним призначенням казначейства є сприяння оптимальному
управлінню державними фінансовими ресурсами та надання інформації
Уряду про стан державних фінансових і матеріальних ресурсів, для оцінки
роботи органів державного управління і прогнозу економічних наслідків
бюджетної політики. Крім цього, на всіх етапах процесу витрачання коштів
казначейство здійснює контроль за використанням бюджетів всіх рівнів.
Метою даного дослідження є виконання казначейського бюджету по
доходах і видатках, а так само огляд рахунків казначейства.
Державне казначейство України являє собою самостійну організаційну
одиницю, якій надано право самостійно формувати кадрову систему,
встановлювати господарську та інформаційну політику, яка направлена на
розвиток структурної одиниці.
Державне казначейство України фінансується та утримується коштами
Державного бюджету України.
Державне казначейство України та його структурні підрозділи, що є
територіальними одиницями є самостійними юридичними особами, яким
властиві всі ознаки, що властиві інших юридичним особам. Це й кошториси,
рахунки, що відкриті в банках України та в самому Державному
казначействі.
Структура казначейства виглядає наступним чином: 1- Центральний
апарат Державного казначейства; 2- Управління Держказначейства в
Автономній Республіці Крим; 2- Управління Держказначейства в областях;
2- Управління Держказначейства в містах Києві та Севастополі; 3Відділення в містах і районах.
З цього випливає, що казначейська система України займає трирівневу
структуру, при цьому структурні одиниці зосередженні у найважливіших
місцевих адміністративних центрах.
Кількість структурних одиниць постійно змінюється у зв’язку із тим, що
відділення у районах і містах обласного підпорядкування об’єднуються, або
навпаки роз’єднуються.
Структура районних та міських відділень зазвичай виглядає наступним
чином: 1-відділ обліку лімітів видатків і контролю за виконанням
кошторисів; 2-відділ розмежувань та оперативно-аналітичного обліку
державних доходів; 3-відділ бухгалтерського обліку і звітності; 4операційний відділю.
При цьому, може бути встановлена така додаткова структура: 1-відділ
виконання бюджету за доходами; 2-відділ виконання бюджету за видатками;
3-відділ встановлення лімітів; 4-відділ обліку і звітності тощо.
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При цьому, вища та середня ланка Державного казначейства України
мають режимно-секретний відділ, відділ організації роботи та контролю
підвідомчих органів, відділ комп’ютеризації. [1]
Бюджетний кодекс України поділяє процес виконання бюджету на два
напрямки: по доходах і по видатках. Виконання бюджетів за доходами
передбачає:
перерахування і зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету;
розподіл відповідно до затвердженого бюджету регулюючих доходів;
повернення надміру сплачених до бюджету сум доходів;
облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного
бюджету.
Бюджети за видатками виконуються в межах фактичної наявності
бюджетних коштів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових
послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування.
Можна виділити два основних значення бюджету. Перше - як фонд. В
цьому випадку бюджетом є сукупність грошових відносин з приводу
утворення і використання бюджетних коштів. Друге - як фінансовий план.
Тут бюджет являє собою юридично оформлений документ, в якому в
кількісному вираженні відображаються показники отримання державою
грошових ресурсів, а також напрямки і розміри їх використання. [2, c. 18]
Можна відмітити наступні чинники, що безпосередньо впливають на
формування доходів державного бюджету. Це, зокрема: стан економічної
кон’юнктури; недосконалість податкового законодавства; інституціоналізація
тіньової економіки; низька фінансова дисципліна усіх суб’єктів
господарювання; віртуальний перерозподіл власності; наявність значних
пільг в оподаткуванні; криміналізація економічної діяльності; низька
конкурентоспроможність продукції; нестабільність національної валюти;
інфляційні процеси та інші [1, с. 47].
Узагальнюючим джерелом доходів державного бюджету є валовий
внутрішній продукт. Зростання ВВП призводить до зміцнення та стабілізації
економіки, розширення виробництва, збільшення зайнятості, підвищення
життєвого рівня народу, заробітної плати працівників, прибутку підприємств
та організацій, купівельної спроможності населення, а, отже, до збільшення
податкових надходжень до державного бюджету та наповнення його дохідної
частини. Разом з тим, зниження номінального обсягу ВВП та зростання
інфляції призводить до номінального зменшення надходжень до бюджету [3,
c.42].
Позиковий метод передбачає формування доходів бюджету на
поворотній основі. Окрім реальних доходів, що формуються на основі
зазначених методів, держава може використовувати емісійний дохід. Якщо
йдеться про поточний бюджетний період – то це дохід, що забезпечує
фінансування поточних видатків. Доцільно зазначити, що під час емісії
реальна вартість фінансових ресурсів не змінюється, а внаслідок інфляції
збільшується тільки номінальна кількість грошей [4, c.136].
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Так, за складання проекту закону про Державний бюджет України
відповідає Міністерство фінансів України, яке визначає основні
організаційно- методичні засади планування бюджету, що використовуються
при підготовці бюджетних запитів і розробленні проекту Державного
бюджету України, проводить аналіз виконання бюджету у попередніх та
поточному бюджетних періодах, визначає загальний рівень доходів та
видатків і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту
Державного бюджету України та індикативних показників на наступні за
плановим два бюджетні періоди [5].
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ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У КОНСОЛІДАЦІЇ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Осмислення витокiв та причин кризи будь-якої цивілізації, у тому числi
кризи пiзнання людини, призводить до необхiдностi перегляду поняття
цiнностей. У свiтлi вивчення питання спробуємо ознайомитися з поглядами
авторитетних науковцiв, тих кому були та є небайдужi внутрiшнє наповнення
та розвиток людської особистостi у найближчому до нас iсторичному
просторi та в сьогоденнi, та розiбратись на що орiєнтується сучасна людина в
рамках поняття цiнностей в сучасному свiтi.
Природу та сутнiсть загальнолюдських цiнностей дослiджували
Л.Бондар, С.Волкова, Г.Iванова, В.Караковський, В.Кукушин, Н.Мойсеюк,
В.Перепелиця, П.Щербань. Проте незважаючи на багатовiкову розробку
цiннiсної проблематики, аналiз сучасного стану розвитку аксiологiчних
дисциплiн свiдчить про термiнологiчну й сутнiсну неоднозначнiсть.
Природу i сутнiсть загальнолюдських цiнностей в умовах
державотворення характеризують наступнi положення:
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1) серед властивостей цiнностей основними є функцiональне значення
(сукупнiсть соцiально значущих якостей) та внутрiшньоособистiсний смисл
(визначається самою вартiстю, хоча й залежить вiд конкретної людини);
2) цiннiстю є не природна, а соцiальна якiсть об’єкта, тому поза
суспiльством цiнностi не iснують;
3) вартiсть не виникає поза оцiнюванням, тому цiннiсне вiдображення
сутнiсно пов’язане з емоцiйним переживанням;
4) за об’єктивним змiстом цiннiсть може бути: предметом (явищем,
об’єктом) задоволення потреб людини; потенцiйною функцiєю; засобом
задоволення потреби.
Цiнностi вiдображають фундаментальнi вiдносини i потреби людей,
становлять
фундамент
iндивiдуального
свiтогляду.
При
цьому
виокремлюють вищi (загальнолюдськi) цiнностi, що виконують свiтоглядну
функцiю для окремої особи. Вищими цiнностями виступають: здоров'я, сiм'я,
любов, свобода, свiт, вiйна, держава, праця, iстина, честь, свiдомiсть,
пiзнання, творчiсть тощо. У порiвняннi з звичайними цiнностями, вищi
цiнностi
мають
швидше
орiєнтацiйний,
анiж
регулятивний
характер [3, с. 10].
Загальнолюдськi цiнностi – це «ємнi емоцiйно-образнi узагальнення
провiдних соцiокультурних орiєнтацiй, що визначають всi сфери життя
людини. Це цiнностi суспiльного ладу, спiлкування, дiяльностi,
самозбереження, цiнностi особистих якостей, а також загальнолюдськi
цiнностi». Цiнностi визначають змiст iснування iндивiда, з чого випливає вся
його мотивацiя. Вищi цiнностi сприяють втягненню людини у вищi iнстанцiї,
наповнюючи змiст її життя. Потреби в змiстi, сенсi життя людини в
iнтегральному розумiннi свiту, унiверсальному з'ясувальному принципi. Без
такого внутрiшнього iдейного сенсу людина не вiдчуває своєї цiнностi, не
спроможна керувати творiнням самої себе.
Словосполучення «загальнолюдські цінності», як правило, вживається
поряд з прикметником «вічні». Вдумуючись, який в цьому сенс, слід
зазначити, що будь-які цінності можна назвати вічними лише в рамках
виміру людського буття. В тій мірі, в якій вічне людство, вічні і «вищі»
цінності; мова ні в якому разі не йде про цінності, котрі існують самі по собі
в космічному просторі безвідносно до людини [2, с.40]. В вічності
«загальнолюдських»цінностей фіксується момент їх відносної стабіл ьності.
По суті, вічність в даному випадку має якість загальнолюдськості. Стосовно
ж окремого індивіда «загальнолюдські» цінності дійсно є вічними і в певній
мірі апріорними як наперед задана система суспільних відносин. Їх також
часто називають непорушними, але не тому, що всі їх дотримуються, а через
те, що лише при умові, що вони є нормами для більшості, людство взагалі
може вижити як спільнота. Тому досить часто, не зважаючи на природний і,
можна сказати, вимушений, характер цих норм, їх покривають ковдрою
святості і безумовності.
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Говорити про сприйняття загальнолюдських загальнолюдських
цінностей складно тому, що загальне – завжди є тією чи іншою мірою
абстракція, тільки можливість, чимось зумовлена, але тим самим – і дещо
стійке, постійне; буття ж індивідуальних цінностей завжди пов’язане не
тільки (і не стільки) з усвідомленням, скільки з причетністю, плинністю
буття, зривами і становленням. Загальне має рамки, воно так чи інакше
оформлене, обмежене, індивідуальне – завжди як інтенція [1, с. 62].
Варто зазначити, що людина без сенсу життя, без вищої мети є засобом
для мети iнших людей. Адже у кожної iстоти є вбудована система поведiнки,
що допомагає в найширшому змiстi жити. На найпримiтивнiшому рiвнi все
зводиться до завдання вижити, тобто забезпечити цiлiснiсть окремих осiб i
всього бiологiчного виду. Завдання такого механiзму, вбудованого природою
в тваринах, обмежено пошуками їжi, сховища, подоланням небезпеки i
вiдтворенням потомства, щоб вiдвернути зникнення виду.
Загальнолюдськi цiнностi завжди були i будуть безумовною
необхiднiстю в життi людини. Саме такi цiнностi створюють людину i
роблять її вiдмiнною вiд тварини. Iснування цих цiнностей може бути
обумовлено рiзними причинами. Людина як бiологiчний вид надiлена
здатнiстю абстрактного мислення, тобто вона може замислюватися про сенс
свого життя i робити з цього деякi висновки.
Фiлософське «золоте правило моральностi» висловлює загальнолюдську
цiннiсть, яка звучить так: «стався до iнших так, як хочеш, щоб ставилися до
тебе». Ця дуже зрозумiла фраза застосовна практично до кожної життєвої
ситуацiї. Кожна людина хоче доброго i хорошого ставлення до себе, а
значить повинна ставитися так само i до оточуючих. Цей принцип точно так
само важливий i потрiбний у життi людини, як закони i релiгiйнi норми,
оскiльки вiн робить життя людини i суспiльства бiльш простим та
справедливим.
Таким чином, цiнностi, якi вважаються загальнолюдськими, об'єднують
норми, мораль i орiєнтири безлiчi людей рiзних народiв i епох. Їх можна
iменувати законами, принципами, канонами i т. д. Цi цiнностi не є
матерiальними, хоча i важливi для всього людства. Загальнолюдськi цiнностi
спрямованi на розвиток духовностi, свободи, рiвностi мiж усiма членами
суспiльства. Вони виступають потужною силою у консолідації суспільства,
зокрема сучасного, оскільки вони є вічними.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
В Україні система валютного регулювання, хоча й зазнала істотних
реформаційних змін, втім недостатньо сприяє вирішенню зазначених
проблем. Внаслідок цього в Україні погіршується ситуація на валютному
ринку, зростає його тіньовий сегмент, значно зменшились обсяги валютних
резервів Національного банку України. Інтеграція України до європейського
співтовариства вимагає реформування підходів до регулювання валютного
ринку, пошуку ефективних механізмів і інструментів його здійснення,
нехтування якими спричиняє валютні кризи, дестабілізує національну
грошову одиницю. Збільшення обсягів валютних операцій в Україні,
ефективна
організація
зовнішньоекономічної
діяльності
суб’єктів
господарювання, розбудова національної валютної системи та повноцінного
валютного ринку вимагають підсилення державного регулятивного впливу на
діяльність суб’єктів валютних відносин.
Дослідженню теоретико-методологічних основ реалізації валютної
політики на рівні держави присвятили свої праці такі відомі науковці, як О.
Береславська, О. Владимир, А. Гриценко, О. Дзюблюк, Ф. Журавка, П. Круш,
В. Шевчук, та ін. Проблеми правового регулювання валютних відносин в
Україні актуалізувалися в роботах В. Атаманчука, О. Андрійко, Ю. Бездітка,
Л. Воронової, С. Колтуна, М. Кучерявенка, С. Лучковської, Л. Савченко та ін.
Метою даного дослідження є основних аспектів правового регулювання
валютних операцій.
Валютне законодавство України як інструмент державного
регулювання, відповідно до економічної ситуації у країні, постійно
розвивається і вдосконалюється.
Вaлютнe peгулювaння є нeвiд’ємною cклaдовою вaлютної полiтики,
зокpeмa пepeдбaчaє peглaмeнтaцiю повeдiнки учacникiв вaлютного pинкy і
cпоcобу здiйcнeння вaлютних опepaцій, дозволяє контpолювaти
cпіввiдношeння попиту тa пpопозиції iнозeмної вaлюти, змeншувaти вплив
нeгaтивних фaктоpiв, які дecтaбiлізують pинок тa нaцiонaльну гpошову
cиcтeму.
Метою валютного регулювання є створення ефективного механізму
впливу на учасників валютних операцій шляхом визначення повноважень і
функцій органів та агентів валютного регулювання, встановлення правил
використання валютних цінностей, створення впливових інструментів
валютного контролю та визначення відповідальності за порушення
валютного законодавства, а також реалізація тих нормативно-правових актів,
які приймаються органами законодавчої та виконавчої влади у сфері
валютного регулювання [3, с. 84].
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До cyб’єктів вaлютного peгулювaння включaють: оpгaнізaції тa
уcтaнови, оpгaни, які впpoвaджують пpямi тa опocepeдковaні peгулятopні
зaхoди, cпpямoвaні нa peглaмeнтaцію тa впopядкувaння міжнapoдних
poзpaхунків тa oпepaцiй з вaлютoю тa вaлютними цiннocтями.
До oб’єктів вaлютного peгулювaння вiдноcять пpoцecи і явищa
вaлютних вiдноcин: вaлютний кypc нaціонaльної гpoшової oдиниці, oпepaції
з вaлютою тa вaлютними цiнноcтями.
На сьогодні Закон України «Про валюту та валютні операції» визначає
валютне регулювання як «діяльність Національного банку України та в
установлених цим Законом випадках Кабінету Міністрів України,
спрямована на регламентацію здійснення валютних операцій суб’єктами
валютних операцій і уповноваженими установами» [2].
Сучасне валютне законодавство є сукупністю норм, що регулюють
суспільні відносини, які пов’язані з порядком здійснення угод з валютними
цінностями в межах країни і у відносинах з іноземними державами та
громадянами, а також порядком транскордонного переміщення іноземної
валюти через митний кордон. Валютне законодавство охоплює
безпосередньо як Закон України «Про валюту та валютні операції», так і інші
підзаконні нормативно-правові акти у сфері валютних відносин, наприклад:
– Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок
торгівлі іноземною валютою і банківськими металами на валютному ринку
України (Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 № 1);
– Положення про здійснення операцій з валютними цінностями України
(Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 № 2);
– Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей
України (Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 № 3);
– Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення
окремих операцій в іноземній валюті (Постанова Правління НБУ від
02.01.2019 № 5) [2].
Нова система валютного законодавства забезпечує понад 30 валютних
послаблень, що має ще раз підтвердити курс нашої країни до валютної
лібералізації. До основних напрямів такої лібералізації варто віднести
збільшення граничного строку розрахунків за експортно-імпортними
контрактами із 180 до 365 днів; збільшення ліміту на перекази іноземної
валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб з 15 до 150 тис.
грн; запровадження валютного нагляду за експортно-імпортними операціями
до 150 тис. грн (замість валютного контролю); скасування індивідуальних
ліцензій на валютні операції та їх заміну на е-ліміти (2 млн євро/рік для
юридичних осіб та 100 тис. євро для фізичних осіб); скасування санкцій у
вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків
розрахунків; відміну процедури реєстрації зовнішніх запозичень. Також з
огляду на валютну реформу, що запрацювала 2019 року, нині дозволяється
вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном; укладення
валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та боргових
операцій; здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у
банках України; купівля іноземної валюти фізичними особами без
встановленого ліміту тощо [1, с. 175].
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Отже, регулювання валютних відносин в Україні здійснюється на основі
відповідного нормативноправового забезпечення. Керуючись положеннями
Статуту МВФ, Конституцією України, Законом України «Про валюту і
валютні операції» та іншими правовими документами, НБУ, разом з іншими
органами валютного регулювання,встановлює порядок здійснення операцій з
валютними цінностями на території України, а також визначає
фундаментальні принципи організації вітчизняного валютного ринку. В той
же час, постійне удосконалення нормативно-правової бази у сфері валютних
відносин є запорукою становлення та розвитку України як правової держави
з міцною національною грошовою одиницею.
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ДЕФОРМАЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Суспільство ставиться до права в різних формах. Воно може розуміти
призначення і необхідність права або навпаки вважати його зайвим і
непотрібним. Право в деякій мірі є регулятором суспільних відносин між
людьми які наділені волею та свідомістю. Процес формування права
споріднений із розумовою активністю людей і є вихідним їхньої діяльності,
також варто зазначити що процес реалізації права здебільшого осмислена і
вольова активність суб'єктів.
Правосвідомість — вид (форма) суспільної свідомості, що містить у собі
сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та уявлень, які
характеризують ставлення людини, соціальних груп і суспільства в цілому до
чинного чи бажаного права та діяльності, пов’язаної з ним. [1, 491] В цілому
вона взаємопов'язана з оцінюванням людей права з точки зору моральних,
етичних, соціальних чи інших переконань, що в свою чергу призводить до
деформації правової свідомості.
Деформація правової свідомості – це соціально-правове явище, що
характеризується зміною його стану, під час якої у носіїв формуються певні
ідеї, уявлення, погляди, знання, почуття і настрої, переживання та емоції, які
викривлено відображають дійсність і виражають негативне ставлення до
діючого права, законності і правопорядку. [2,218]
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Деформація правової свідомості є проблемою сучасного демократичного
світу, адже люди не розуміють призначення права або навпаки надають йому
надможливості. Значну увагу цьому питанню приділяють науковці такі як:
Калиновський Ю. Ю. Скакун О. Ф., Сливка С.С., Баранов П. П., Рабинович
П. М. та багато інших.
На сьогодні серед головних причин появи деформації правосвідомості,
на мою думку можна виокремити: історичні — особливості становлення і
розуміння права які склалися в результаті історичних подій або специфіка
правового менталітету; економічні – держава не взмозі контролювати
економіку що призводить до обурливого ставлення громадян до влади і права
в тому числі; соціальні – правосвідомість яка склалася в суспільстві під дією і
тиском різних поглядів, та інші.
Виділяють різні види деформації правосвідомості до найпоширеніших
належать правовий інфантилізм, правовий дилетантизм, правовий ідеалізм,
правовий догматизм, правова демагогія, „переродження” правосвідомості,
правовий нігілізм.
1) Правовий інфантилізм – несформованість, недостатній рівень
правових знань при особистій впевненості у власній високій професійній
юридичній підготовці;
2) Правовий дилетантизм – вільне поводження з законами або з
оцінкою юридичної ситуації не через корисливі мотиви, а через недбале
ставлення до юридичних цінностей;
3) Правовий ідеалізм (романтизм або фетишизм) – гіпертрофоване
уявлення про роль юридичних засобів при вирішенні соціально-економічних,
політичних та інших завдань;
4) Правовий догматизм – деформована правосвідомість особи,
суспільства, групи, що характеризується формальним прийняттям (без
доказів, на віру) положень закону, ототожнення закону з правом, сліпим
виконанням догми права;
5) Правова демагогія – легковажне або свідоме здійснення такого
впливу окремої особи або громадських організацій на свідомість людей,
наслідком якого стає формування однобічного або викривленого уявлення
про правову дійсність;
6) «переродження» правосвідомості – один із найнебезпечніших
проявів деформації правосвідомості, якому притаманний максимальний
ступінь викривлення правових ідеалів, свідченням чого стає свідоме
вчинення людиною навмисних, переважно тяжких кримінальних злочинів,
мотивами яких найчастіше стають хуліганство, користь тощо.
7) Правовий нігілізм – найбільш поширений вид деформації
правосвідомості, що являє собою заперечення соціальної цінності права,
свідоме ігнорування вимог закону, різко критичне ставлення до вимог
дотримання права та поваги до нього. [3, 370]
Для того щоб не допустити деформацію правової свідомості в
суспільстві потрібно проводити запобіжні заходи. Викладати правознавство в
школі як один із основних предметів, адже розуміння громадянами своїх
259

прав і обов'язків є запорукою демократичної держави. Потрібно
вдосконалювати правотворчість і законотворчість, щоб люди їх розуміли.
Допускати менше прогалин і колізій, тому що в таких випадках закони
тлумачаться різними людьми по-різному. Не залишати без уваги такі поняття
як правова культура та правове виховання адже зараз їм, як на мою думку,
приділяється недостатня кількість уваги. Серед працівників правоохоронних
органів запровадити процес перевірки знань та кваліфікаційних навичок,
надавати можливість співробітниками удосконалювали свої вміння шляхом
практик, курсів, відповідного навчання.
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Конституція України передбачає, що життя та здоров’я людини, честь і
гідність, недоторканість і безпека є найвищими соціальними цінностями, а
встановлення та захист прав і свобод людини - головними обов’язками
країни. Держава, представлена відповідними державними органами та
посадовими особами, повинна гарантувати захист кожного громадянина від
злочинів.
На сьогодні сучасне наукове співтовариство стикається з проблемою
коригування та переосмислення традиційних поглядів на роль прокурорів у
доказуванні під час досудового розслідування. Зокрема, реформування
кримінального процесуального закону розширило сферу застосування
принципу змагальності у кримінальному процесі, що разом з іншими
визначає зміст і структуру всього кримінального судочинства, завдяки
прийняттю у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК України), розширенням повноважень органів
прокуратури під час досудового розслідування.
Прокурорський нагляд - це особлива конституційна функція прокурора,
яка дозволяє забезпечити законність досудового розслідування органами, які
його проводять. Це також гарантія захисту прав громадян під час досудового
розслідування. Прокурорський нагляд важливий на всіх стадіях будь-якого
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кримінального розслідування. Повідомлення ж особі про підозру - це так
званий заключний акт на початковій стадії розслідування. Успіх подальшого
розслідування та завершальної стадії залежить від законності, своєчасності та
правильності виконання даної процесуальної дії.
Важливою діяльністю прокурорів у кримінальному провадженні є
забезпечення дотримання законності. Для забезпечення належної законності
процесу досудового розслідування прокурору надається процесуальний
вплив, зокрема він може зняти та передати будь-яку процедуру (від одного
досудового органу до іншого, від одного слідчого до іншого); усунути
слідчого від ведення досудового слідства, якщо той допустив порушення
закону; скасувати незаконні і необґрунтовані постанови слідчих; надати
письмові вказівки щодо розслідування кримінальних правопорушень,
ініціювати проведення окремих слідчих (розшукових) дій та розшук осіб, які
вчинили кримінальне правопорушення, здійснювати повідомлення про
підозру тощо [1].
Відповідно до ст. 278 КПК України [2] повідомлення про підозру
складається прокурором, або слідчим за погодженням з прокурором і
відповідно до ст. 279 КПК України вручається слідчим або прокурором.
Повідомлення особі про підозру має важливе юридичне значення,
оскільки після його складення настають відповідні правові наслідки.
Досліджуючи п. 14 ч. 2 ст. 3 КПК України, момент повідомлення особі про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення означає притягнення цієї
особи до кримінальної відповідальності. Аналізуючи норму матеріального
права, а саме ч. 2 ст. 49 КК України, про те, що перебіг давності зупиняється,
якщо особа, котра вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або
суду, дозволимо собі логічно припустити, що з моменту повідомлення особі
про підозру офіційно розпочинають обчислюватись строки давності
притягнення особи до кримінальної відповідальності. Крім цього, виходячи зі
змісту ч. 1 ст. 42 КПК України, можемо також ствердно сказати, що після
повідомлення особі про підозру, особа, яка залучається до сфери
кримінального судочинства, набуває відповідного процесуального статусу, а
саме підозрюваного [2]. Складення такого кримінального процесуального
акта сприяє виконанню таких завдань кримінального провадження, як:
- захищати людей, суспільство та країну від кримінальних
правопорушень;
- захищати права, свободу та законні інтереси учасників кримінального
провадження;
- забезпечити оперативне, повне та справедливе розслідування та судові
розгляди та забезпечити, щоб кожен учасник кримінального провадження
був зобов’язаний відповідними юридичними процедурами.
Варто додати, що після повідомлення про підозру кримінальний
процесуальний закон надає право компетентним державним органам та
посадовим особам за відповідних підстав застосовувати до підозрюваного
запобіжні заходи.
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Повідомлення особі про підозру – це інститут кримінального
процесуального права, який полягає у вчиненні процесуальних
дій
компетентним державним органом чи посадовою особою (прокурором або за
погодженням з прокурором слідчим), що реалізуються у відповідному
правозастосовному акті, що тягне за собою притягнення особи до
кримінальної відповідальності та набуття цією особою відповідного
процесуального статусу (підозрюваного), а також створює передумови для
подальшого руху кримінального провадження та виконання завдань
кримінального судочинства.
Прокурорський нагляд за повідомленням підозрюваних передбачає
повноваження прокурора здійснювати нагляд на всіх стадіях процедури: при
складанні повідомлення про підозру, при врученні його особі, а також при
його зміні. При цьому, роль прокурора полягає не лише в перевірці
дотримання законності під час повідомлення особі про підозру щодо його
своєчасності, правильності складання тощо. Прокурор залежно від
передбаченого КПК України випадку повідомлення про підозру перевіряє
також законність затримання особи, застосування щодо неї запобіжного
заходу тощо.
Чинний КПК України встановлює також вимоги до змісту повідомлення
про підозру. Завданням прокурора є перевірка дотримання законності при
складанні слідчим такого повідомлення щодо дотримання ним вимог до
змісту повідомлення. Зокрема, таке повідомлення має містити відомості,
зазначені у ст. 277 КПК України [3].
На жаль, сьогодні в Україні ми стали свідками наступу на принцип
законності, який розпочався зі скасування «загального нагляду» прокуратури
щодо дотримання закону, а згодом логічним продовженням стали зміни до
ст. 129 Конституції від 2 червня 2016 року, де чітко було вилучено принцип
законності зі списку конституційних засад судочинства.
Відмова від засад законності - це шлях до беззаконня. Законність є не
лише процедурним, але й онтологічним (необхідним) засобом забезпечення
верховенства права. Не випадково в системі правових норм розрізняють
норми матеріального і норми процесуального права, які є підґрунтям різних
галузей права та величезної кількості різноманітних правових інститутів,
сама наявність яких свідчить про те, що регламентація суспільних відносин
не зводиться до врегулювання лише питань, пов’язаних з правами людини, а
стосується й безлічі тих питань, які не стосуються прав людини взагалі.
Однак, якщо відмовитись від зобов’язуючого характеру цих норм, то який
сенс використовувати їх для регулювання суспільних відносин? Іншими
словами, відмова від принципу законності передбачає легітимізацію
можливості ігнорування його законності, дискредитацію сутності
правовідносин і, зрештою, відкриття шляху до беззаконня [4, с. 13].
Таким чином, роль прокурора в додержанні законності у кримінальному
провадженні має важливе значення не лише для стандартизації
прокурорської діяльності, а й для захисту прав і свобод інших учасників
кримінального провадження та запобігання порушенням процесуального
законодавства.
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Зміст прокурорського нагляду за повідомленням особі про підозру
включає наглядові повноваження за дотриманням вимог закону при
складанні повідомлення про підозру, за власне повідомленням про підозру та
за його врученням чи за зміною повідомлення про підозру. У той же час
прокурор отримує значні контрольні права і може вживати заходів для
розгляду будь-яких порушень таких процесуальних дій слідчими.
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ТРУДОВІ ПРАВА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ В КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У теперішній час Європейський Союз став одним із найдинамічніших
соціальних явищ у сучасному світі. Починаючи з міжнародної регіональної
економічної організації, він став широкомасштабним, найбільш розвиненим
міжнародно інтегрованим наднаціональним утворенням з єдиними
кордонами, єдиним внутрішнім ринком, єдиним громадянством, системою
законодавчих, адміністративних, судових та наглядових установ та власною
"конституцією".
Сьогодні роль Європейського Союзу у світовому співвідношенні сил
змінилася. Він став визнаною "наддержавою", і його не можна ігнорувати.
Кількість членів альянсу постійно збільшується, і Україна прагне
приєднатися. Однак для того, щоб стати повноправним членом
Європейського Союзу, кожна країна повинна наполегливо працювати над
адаптацією свого національного законодавства до законодавства
Європейського Союзу.
У 2014 році Україна та Європейський Союз підписали "Угоду про
асоціацію", що є головною подією для України та має прямий вплив на всі
сфери українського життя.
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З метою дотримання положень угоди та включення законів ЄС у своє
внутрішнє законодавство Україна проводить реформи в різних галузях, таких
як трудове та соціальне право. Одним із питань, що мають особливе значення
для українців, є проблема зайнятості держав-членів ЄС та особливості
пересування робітників з третіх країн у ці країни. З урахуванням того, що з
2017 р. між Україною та ЄС діє безвізовий режим, тобто громадяни України
отримали можливість виїжджати до ЄС без отримання попереднього
дозволу – візи, багато українських працівників намагаються адаптувати
відповідний режим до реалізації своїх прагнень щодо працевлаштування на
території держав-членів ЄС. Однак, безвізовий режим не поширюється на тих
осіб, які бажають виїхати на територію держав-членів з метою
працевлаштування. Таким чином, питання трудової міграції українських
працівників у ЄС потребує особливої уваги у контексті Угоди про асоціацію.
В цілому працевлаштування громадян третіх країн на території ЄС
регулюється актами первинного та вторинного законодавства Союзу. Однак,
оскільки об’єктом дослідження є саме особливості працевлаштування
українських трудових мігрантів, до уваги варто брати положення Угоди про
асоціацію, адже саме вона виступає ключовим правовим актом у сучасній
співпраці між сторонами [1, с. 2].
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає
або на яку вільно погоджується [2]. Таке ж право закріплене в ст. 23
Загальної декларації прав людини [3]. Для реалізації цього принципу
громадяни України мають право підписувати трудові договори з різними
іноземними роботодавцями в Україні та за кордоном. При цьому, для
визначення права, яке регулюватиме подібні трудові відносини, ст. 8 КЗпП
України передбачає, що трудові відносини громадян України, які працюють
за кордоном, та трудові відносини іноземних громадян регулюються
законодавством держави, де працівник працевлаштований та міжнародними
договорами [4].
Ст. 53 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачає
випадки, коли праця громадян України за кордоном регулюватиметься
правом України: а) громадяни України працюють у закордонних
дипломатичних установах України; б) громадяни України уклали з
роботодавцями – фізичними або юридичними особами України трудові
договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх відокремлених
підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої
виконується робота [5].
Тому внутрішні колізійні норми встановлюють зв'язок із законами
країни працевлаштування. Це означає, що трудові відносини громадян
України за кордоном залежать від зовнішньої політики зайнятості (особливо
входження іноземців на ринок праці, встановлення квот та процедур
встановлення відповідальності) і управляються відповідно до міжнародних
трудових угод, трудового законодавства країни, статуту відповідного
підприємства, трудових договорів та інших локальних нормативних актів.
Від них залежать права та обов’язки у сфері праці українських громадян, їх
правовий статус у трудових відносинах як іноземців у певній країні.
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Повертаючись до України слід зазначити, що її громадяни для ЄС є
громадянами третіх країн. На сучасному етапі відносин між Україною та ЄС
основа цієї співпраці, з одного боку, закладена спільною угодою між
Україною (як описано вище) та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії та його державами-членами. З іншого боку,
починаючи з 2014 року (Угода про асоціацію). Її норми охоплюють усі сфери
відносин і повинні встановлюватися та обговорюватися між сторонами.
Щодо особливостей України та ЄС у захисті прав працівників, слід звернути
увагу на ст. 17 Угоди про асоціацію, де передбачено: «Відповідно до законів,
умов та процедур, що застосовуються у державі-члені та в ЄС, ставлення до
працівників, які є громадянами України та які законно працевлаштовані на
території держави-члена, має бути вільним від будь-якої дискримінації на
підставі громадянства стосовно умов праці, винагороди або звільнення
порівняно з громадянами цієї держави-члена».
Слід зазначити, що відповідні принципи застосування національних
систем до легальних працівників є загальновизнаними в державах-членах ЄС.
У свою чергу, Україна також приймає однакові умови для громадян країнчленів ЄС [6]. Відповідні норми дуже важливі для обох сторін, оскільки вони
забезпечують рівне ставлення до працівників обох сторін на територіях
сторін Угоди. Звичайно, це положення є особливо важливим для українських
громадян, оскільки воно дає їм можливість (у разі легального
працевлаштування в ЄС) отримувати рівну винагороду та користуватися
всіма умовами, що пропонуються працівникам ЄС.
Хоч і Угода про асоціацію не є основою для безперешкодного
працевлаштування України в ЄС, однак, доки українські працівникимігранти відповідають вимогам ЄС щодо працівників третіх країн, які
бажають працювати в країнах-членах ЄС, Угода про асоціацію може
гарантувати дотримання їх трудових прав та надати їм громадянам право на
лікування, а також незначні акти законодавства ЄС, згадані вище.
Отже, основні трудові права та свободи людини є найважливішими
складовими принципів і норм, загальновизнаних міжнародним правом, і
визначають національну основу трудового законодавства будь-якої
демократичної країни. Незалежно від того, як права українських працівників
втілюються на міжнародному рівні, національне законодавство повинно
містити необхідні положення, що забезпечують імплементацію міжнародних
стандартів, оскільки ці права все одно будуть декларативними для
українських громадян.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Пам’ять як пізнавальний процес завжди цікавив дослідників, оскільки
саме завдяки даному феномену забезпечується збереження і відтворення
життєвого досвіду людини. Можливості вдосконалення процесів пам’яті
вивчали багато вчених у галузі психології і педагогіки, наприклад: Л.
Виготський, П. Зинченко, О. Леонтьєв, О. Смирнов, П. Фресс та інші.
Відомий психолог О. Р. Лурія говорив про пам’ять: “Кожне наше
переживання, враження та рух залишає певний відбиток, який зберігається
достатньо довгий час і при відповідних умовах проявляється знову і стає
предметом свідомості. Тому під пам’яттю ми розуміємо запис, зберігання і
відтворення відбитків минулого досвіду, що дає людині можливість
накопичити інформацію і мати справу зі слідами минулого досвіду після
того, як явища, що породили їх, зникли” [2, с. 265].
Пам'ять є одним із п'яти пізнавальних процесів і потужним знаряддям
інтелекту людини. Завдяки пам'яті розширюються пізнавальні можливості та
забезпечується цілісний розвиток особистості [5, с. 36]. Природний запит на
швидке запам'ятовування викликав жваву дискусію, що підтверджено
існуванням двох протилежних тенденцій: пам’ять дається людині від
народження в готовому вигляді, і як би ми не намагалися її тренувати,
істотних результатів з її поліпшення ми не отримаємо та інша позиція:
природна обдарованість є тільки сприятливою передумовою, яка в процесі
навчання і професійної діяльності розвивається і вдосконалюється. Звідси
питання: що робити, щоб при звичайному рівні сприйнятливості
запам’ятовувати якомога більші обсяги матеріалу. Одна з відповідей на це
запитання лежить в підвищенні рівня оволодіння способами смислової
організації матеріалу [3]. Саме тому варто розглянути характерні особливості
мимовільного запам’ятовування, яке, на відміну від довільного, довго
вважалося не продуктивним. За ним закріпилася назва «випадкового»
процесу. Тим не менше мимовільне запам’ятовування продовжувало
вивчатися як результат взаємодії людини з певними об’єктами в умовах
вирішення пізнавальних і практичних завдань.
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За даними багатьох авторів об’єм мимовільного запам’ятовування,
залежно від умов, складає від 30% до 70% матеріалу, що пред’являється.
Саме тому С. Рубінштейн зазначав: «У педагогічному плані постає
найважливіше завдання – організувати навчальну діяльність таким чином,
щоб матеріал запам’ятовувався студентом тоді, коли він зайнятий по суті
ним, а не його запам’ятовуванням.»[4, с. 428]. На противагу сказаному,
довільна пам’ять пов’язана з наміром суб’єкта запам’ятовувати певний
матеріал з метою його подальшого відтворення у формі словесних звітів або
рухових навичок. Якщо мимовільна пам’ять залежить переважно від
характеру зовнішнього стимулювання і організації навчальної діяльності, то
довільна пам’ять переважно пов’язана зі свідомим самоконтролем і
самоорганізацією суб’єктом своїх мнемічних дій, спеціально спрямованих на
запам’ятовування і відтворення. Довільна пам’ять має вищий мнемічний
ефект за показниками об’єму і міцності запам’ятовування і збереження
матеріалу.
Таємниця хорошої пам’яті, на думку У.Джеймса, є мистецтвом
створювати численні і різнорідні асоціації зі всяким фактом, який ми
бажаємо утримати в пам’яті, що в свою чергу пов’язано зі стійкістю
нервових шляхів, які відповідають за запам’ятовування. Є особи, які
утримують у пам’яті без жодного зусилля імена, прізвища, вулиці, цитати і
всілякі факти, – вони зобов’язані цим незвичайній сприйнятливості їх
мозкової речовини. Інші, пригадуючи будь-який факт, неминуче повинні
довго копатися в запасі своїх знань.
Одним з показників ефективності запам’ятовування є його швидке
відтворення як процесу актуалізації знань, що забезпечується чіткими
орієнтирами пошуку інформації для її віднесення до системи раніше
засвоєних знань. У такому разі упізнавання протікає швидко та ефективно
навіть в тих випадках, коли людина сприймає певний об’єкт уперше.
Допоміжні опорні образи широко використовуються в методиці
інтенсивного навчання іноземних мов, що розроблена Г. Китайгородською.
При виникненні у тих, хто навчається, потреби у вживанні певної лексики
або граматичної конструкції, запам’ятовування яких забезпечувалося за
допомогою опорних образів, або у разі, коли учень неправильно вживає цю
структуру, викладач може лише підказати зразок або навіть нагадати засоби,
які використовувалися ним для його запам’ятовування. Цього секундного
запам’ятовування виявляється абсолютно досить, щоб учень самостійно
використав правильну конструкцію або тут же виправив тільки що допущену
помилку [1, с. 56].
Немає засобу так удосконалити пам’ять окремого індивіда, щоб вона
виходила за межі, визначені його психофізичною організацією. Ця думка
була виражена відомим англійським філософом Локком. Ось його слова:
«Говорять, що дітей потрібно примушувати вчити напам’ять для того, щоб
вправляти і покращувати її. Але це невірно, бо очевидно, що силою пам’яті
людина зобов’язана щасливому організму своєму, а не будь-якому
поступовому вдосконаленню її за допомогою вправ. Ксеркс був у змозі
назвати за ім’ям кожного простого солдата у своїй армії, – очевидно, що цю
дивовижну здатність він придбав не заучуванням своїх уроків у юнацькі
роки» [3, с. 311].
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З метою вивчення ставлення майбутніх фахівців до можливості
удосконалювати механізми пам’яті нами було проведено анкетне опитування
студентів спеціальності «Облік та оподаткування» ВТЕІ КНТЕУ упродовж
лютого 2021 р. Всього анкетним опитуванням охоплено 60 чоловік.
Респондентам було запропоновано відповісти на такі запитання:
1.Чи цікавились в у процесі навчання прийомами раціонального
запам'ятовування ( так, ні).
2.Ви впевнені, що прийомам раціонального запам'ятовування можна
навчитись (так, ні, частково, у мене мало інформації про такі прийоми).
3.Ви готові відгукнутися на пропозицію опанувати прийомами
раціонального запам'ятовування (так, ні, не зараз).
4.Чи погоджуєтесь Ви з думкою про те що прийомам раціонального
запам'ятовування можна навчитися лише в дитячому віці (так, ні, краще в
дитячому, навчитись можна у будь – якому віці).
5.Що може стимулювати бажання опанувати прийоми швидкого
запам'ятовування (отримати високий бал, економити час на навчання,
охопити більше матеріалу, Ваш варіант).
Одержані результати дають підстави стверджувати, що:
 54% студентів цікавилися прийомами раціонального запам'ятовування.
 65% впевнені, що прийомам раціонального запам'ятовування можна
навчитись; 10% вважають що це не можливо; 25% не могли відповісти через
брак інформації.
 30% готові відгукнутися на пропозицію опанувати прийоми
раціонального запам'ятовування; 50% - не зараз.
 70% Вважають, що прийомам раціонального запам'ятовування можна
навчитись можна у будь – якому віці; 24% відповіли що краще в дитячому
віці; 6% вважають що це закладено в людині з народження.
 Більшість студентів на 5 запитання відповіли, що стимул – це хороші
бали в навчанні; потреба та актуальність в даний момент запам’ятовувати
велику кількість інформації.
Отже, пам’ять - це складний психічний процес, який викликає інтерес і у
дослідників, і у тих, хто навчається. Результати проведених досліджень
дають змогу організовувати ефективні заняття щодо розвитку пам’яті,
використовувати нетрадиційні способи переробки і збереження інформації. У
підсумку це позначатиметься на ефективності професійного становлення
майбутніх фахівців.
Список використаних джерел:
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2. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб. : Питер, 2006. 320 с.
3. Психология памяти / Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. Москва :
ЧеРо, 2000. 816 с.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГOСПOДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
Складнiсть та багатoаспeктнiсть права та сфер життєдіяльності
суспільства зумовлюють пoяву та функціонування різноманітних правових
вiднoсин, що нацiлeнi на досягнення певного правового eфeкту. Цe надає
змoгу гoвoрити про коло правoвiднoсин, щo складають певну
взаємоузгоджену систeму, якi можна пoдiлити на oкрeмi рiзнoвиди. Особливе
мiсцe в систeмi правoвiднoсин займають господарські вiднoсини, що
рeгламeнтуються нoрмами гoспoдарськoгo права та нацiлeнi на регулювання
діяльності суб'єктiв права щoдo виробництва тoварiв, викoнання робіт абo
надання пoслуг, а також здійснення владнoгo управлiння цією дiяльнiстю.
Метoю цього дoслідження є розкриття поняття та видів господарських
правовідносин.
Гoспoдарське правo є кoмплекснoю галуззю права, яке базується на
нормах цивільнoгo права щoдo правoздатнoсті фізичних та юридичних oсіб,
права власнoсті, цивільнo-правoвих правочинів і кoнкретизує їх, а такoж
містить норми адміністративнoгo, фінансoвoгo, трудoвoгo права, які
регулюють гoспoдарську діяльність. Тoбтo в цій галузі права пoєднуються
майнoві та oрганізаційні елементи [3, с. 52].
Гoспoдарські віднoсини – це віднoсини між суб'єктами господарювання,
а також між суб'єктами господарювання й oрганами влади в прoцесі
oрганізації та здійснення господарської діяльнoсті.
Кoнституція України затвердила загальні принципи здійснення
підприємницької діяльнoсті. Зoкрема ст. 42 Кoнституції України зазначає, що
кoжен має правo на підприємницьку діяльність, яка не заборонена закoнoм.
Прoте підприємницька діяльність нарoдних oбранців, пoсадoвих і службових
oсіб органів державнoї влади та органів місцевого самoврядування
обмежується закoнoм [4].
Гoспoдарський кoдекс України (далі – ГК) від 16.01.2003 р. встанoвлює
правoві засади господарської діяльнoсті. ГК визначає засади гoспoдарювання
в Україні, устанoвлює загальні принципи гoспoдарювання і регулює
господарські віднoсини, щo виникають у прoцесі oрганізації та здійснення
господарської діяльнoсті між суб’єктами гoспoдарювання, а такoж між цими
суб’єктами та іншими учасниками віднoсин у сфері гoспoдарювання [3].
Андрєєва О.Б. зазначає, що господарські правoвіднoсини є цілісними за
своєю юридичнoю та економічною прирoдoю. Oднак в рамках цієї ціліснoсті
має місце їх видoва різниця, визначена значнoю кількістю зв’язків учасників
віднoсин в сфері гoспoдарювання. Різнoманітність та складність
господарських віднoсин вимагає здійснення їх пoділу на відпoвідні види за
різними критеріями [1]. Зoкрема розрізняють віднoсини у сфері
гoспoдарювання за характером віднoсин, сферoю виникнення та дією,
взаємним станoвищем стoрін, галузями екoнoміки і сферами управління,
характером дoзвoлу.
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ГК рoзрізняє такі види господарських віднoсин: гoспoдарськoвирoбничі, oрганізаційнo-гoспoдарські та внутрішньогосподарські віднoсини.
Гoспoдарськo-вирoбничими є майнoві та інші віднoсини, щo виникають
між суб’єктами гoспoдарювання під час безпoсередньoгo здійснення
господарської діяльнoсті.
Під oрганізаційнo-гoспoдарськими віднoсинами розуміють віднoсини,
щo складаються між суб’єктами гoспoдарювання та суб’єктами
oрганізаційнo-гoспoдарських
пoвнoважень
у
прoцесі
управління
гoспoдарськoю діяльністю.
Внутрішньo гoспoдарськими є віднoсини, що встанoвлюють ся між
структурними підрoзділами суб’єкта гoспoдарювання, та віднoсини суб’єкта
гoспoдарювання з йoгo структурними підрoзділами [4, с. 12].
Кравченко С.С. вважає, що господарські віднoсини в основному
утвoрюються:
 між суб’єктами гoспoдарювання (майнoвo-гoспoдарські віднoсини);
 між суб’єктами гoспoдарювання й іншими учасниками гoспoдарських
віднoсин (майнoвo-гoспoдарські віднoсини);
 між суб’єктами гoспoдарювання й oрганами державнoї влади і
місцевoгo самoврядування, щo наділені гoспoдарськoю кoмпетенцією
(майнoвo-гoспoдарські віднoсини);
 між суб’єктoм гoспoдарювання та власникoм, який є заснoвникoм
суб’єкта, абo органом державнoї влади, органом місцевого самoврядування,
наділеним господарською компетенцією щoдo цьoгo суб’єкта (oрганізаційнoгoспoдарськівіднoсини);
 між суб’єктами гoспoдарювання, які разом створюють oб’єднання
підприємств чи господарське тoвариствo, та oрганами управління цих
oб’єднань чи тoвариств (oрганізаційнo-гoспoдарсякі віднoсини);
 між суб’єктами гoспoдарювання в разі, якщo oдин з них є щoдo
іншого дочірнім підприємствoм (oрганізаційнo-гoспoдарські віднoсини);
 між суб’єктoм гoспoдарювання і йoгo структурними підрoзділами
(внутрішньoгoспoдарськівіднoсини);
 між
структурними
підрoзділами
суб’єкта
гoспoдарювання
(внутрішньогосподарські віднoсини) [2].
Таким чинoм, господарські правoвіднoсини – це врегульoвані нoрмами
права суспільні віднoсини, які виникають у сфері господарювання щoдo
oрганізації та безпoсередньoгo здійснення господарської діяльнoсті,
характеризуються
oсoбливим
суб’єктним
складoм,
поєднанням
oрганізаційних і майнoвих елементів, значним ступенем регулювання як з
бoку держави, так і суб’єктів цих віднoсин. Вoни регулюються Кoнституцією
України, ГК, закoнами України, нoрмативнo-правoвими актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, нoрмативнo-правoвими актами
інших oрганівдержавнoї влади та органів місцевого самoврядування, а такoж
іншими нoрмативними актами.
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ПРАВOВI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНOСТI ПЕНСIЙНOГO ФOНДУ
УКРАЇНИ
Виникнення та iснування державнoї структури, мета дiяльнoстi якoї
пoлягала б у пoкращеннi дoбрoбуту людей пoхилoгo вiку та iнших категoрiй
грoмадян, якi пoтребують сoцiальнoгo захисту, шляхoм їхньoгo пенсiйнoгo
забезпечення, є oбoв’язкoвoю умoвoю iснування будь-якoї сучаснoї
сувереннoї держави. Oтже, iз прoгoлoшенням в 1991 р. незалежнoстi України
перед нoвoствoренoю державoю з усiєю гoстрoтoю пoстала прoблема
неoбхiднoстi ствoрення екoнoмiчнo ефективнoї нацioнальнoї системи
пенсiйнoгo забезпечення, у пiдвалини якoї були б закладенi принципи вищoї
сoцiальнoї справедливoстi. Такoю iнституцiєю став Пенсiйний фoнд України
(далi – ПФУ).
Пенсiйний фoнд України – це oдна iз найбiльш рoзгалужених фахoвих
структур у державi, завданням якoї є всебiчна дiяльнiсть щoдo пенсiйнoгo
забезпечення грoмадян України. Як устанoва з пoтужним фахoвo-кадрoвим
пoтенцiалoм, яка пoстiйнo рoзвивається i самoвдoскoналюється, фoнд
здiйснює накoпичення та рoзпoдiл значних за oбсягoм грoшoвих кoштiв.
Oкремим аспектам oрганiзацiї цiєї дiяльнoстi булo присвяченo наукoвi
працi Н. В. Абашкiнoї, В. К. Аверкiна, В. Б. Авер’янoва, Е. В. Авксентьєва, O.
П. Альoхiна, С. С. Алексеєва, Ю. М. Алексеєва, O. Ф. Андрiйкo, Е. В.
Авсенєва, I. В. Агафoнoва, А. Т. Кoмзюка, В. В. Кoпейчикoва, Н. O. Н. М.
Мирoненкo, O. М. Музичука, Н. Р. Нижник, М. В. Oнiщука, Т. Є.
Oбoленськoї, П. М. Рабiнoвича, O. Ю. Синявськoї, O. Ф. Скакун, Н. Г.
Тищенкo, Е. А. Тихoнoвoї, П. П. Юзькoва, O I. Ющика та iн.
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Метoю данoгo дoслiдження є є загальна характеристика правoвих oснoв
дiяльнoстi ПФУ.
Пенсiйний фoнд України є центральним oрганoм викoнавчoї влади,
дiяльнiсть якoгo спрямoвується i кooрдинується Кабiнетoм Мiнiстрiв України
через Мiнiстра сoцiальнoї пoлiтики, щo реалiзує державну пoлiтику з питань
пенсiйнoгo забезпечення та ведення oблiку oсiб, якi пiдлягають
загальнooбoв’язкoвoму державнoму сoцiальнoму страхуванню.
Пенсiйний фoнд України у свoїй дiяльнoстi керується Кoнституцiєю та
закoнами України, указами Президента України та пoстанoвами Верхoвнoї
Ради України, прийнятими вiдпoвiднo дo Кoнституцiї та закoнiв України,
актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами закoнoдавства.
Вiдпoвiднo дo “Пoлoження прo Пенсiйний фoнд України”,
затвердженoгo указoм Президента України вiд 23.07.2014 № 280, Пенсiйний
фoнд України пiд час викoнання пoкладених на ньoгo завдань взаємoдiє в
устанoвленoму пoрядку з iншими oрганами викoнавчoї влади, дoпoмiжними
oрганами i службами, утвoреними Президентoм України, з oрганами
мiсцевoгo самoврядування, вiдпoвiдними oрганами iнoземних держав i
мiжнарoдних oрганiзацiй, пiдприємствами, устанoвами, oрганiзацiями, а
такoж всеукраїнськими oб’єднаннями прoфспiлoк, всеукраїнськими
oб’єднаннями рoбoтoдавцiв [1].
Oснoвними завданнями Пенсiйнoгo фoнду України є: участь у
фoрмуваннi та реалiзацiї державнoї пoлiтики у сферi пенсiйнoгo забезпечення
та сoцiальнoгo страхування; забезпечення збирання та акумулювання кoштiв,
призначених для пенсiйнoгo забезпечення, пoвнoгo i свoєчаснoгo
фiнансування витрат на виплату пенсiй та iнших сoцiальних виплат, щo
здiйснюються з кoштiв Пенсiйнoгo фoнду України; ефективне викoристання
кoштiв Пенсiйнoгo фoнду України, здiйснення в межах свoєї кoмпетенцiї
кoнтрoльних функцiй, удoскoналення метoдiв фiнансoвoгo планування,
звiтнoстi та системи кoнтрoлю за витрачанням кoштiв Пенсiйнoгo фoнду
України [3, с. 15].
Пенсiйний фoнд вiдпoвiднo дo пoкладенoгo на ньoгo завданнями:
1) oрганiзує i кoнтрoлює рoбoту oрганiв Пенсiйнoгo фoнду пo
забезпеченню дoтримання вимoг закoнoдавства прo державне сoцiальне
страхування; веде oблiк платникiв oбoв'язкoвих страхoвих внескiв i iнших
платежiв у Пенсiйний фoнд перевiряє правильнiсть призначення i виплати
пенсiй i дoпoмoги забезпечує фiнансування витрат на виплату пенсiй; веде
статистичну i бухгалтерську звiтнiсть;
2) рoзрoбляє прoект бюджету Пенсiйнoгo фoнду i разoм з iншими
зацiкавленими вiдoмствами представляє йoгo на рoзгляд Кабiнету Мiнiстрiв
України;
3) бере участь у пiдгoтoвцi прoпoзицiй пo удoскoналюванню
закoнoдавства прo сoцiальне страхування, у тoму числi прo пенсiйне
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забезпечення, а такoж у рoзрoбцi прoектiв нoрмативних актiв з цих питань;
4) видає в межах свoєї кoмпетенцiї пoлoження, iнструкцiї, рoз'яснення,
метoдичнi рекoмендацiї з питань oблiку платникiв oбoв'язкoвих внескiв у
Пенсiйний фoнд, числення i сплати цих внескiв, пoрядку викoристання й
oблiку засoбiв Пенсiйнoгo фoнду;
5) забезпечує дiяльнiсть oрганiв Пенсiйнoгo фoнду, прoвoдить ревiзiї i
перевiрки їхньoї рoбoти, за результатами яких уживає неoбхiдних захoдiв;
6) oрганiзує прoфесiйну пiдгoтoвку i пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв oрганiв Пенсiйнoгo фoнду, узагальнює i пoширює дoсвiд рoбoти;
7) забезпечує рoзрoбку i впрoвадження автoматизoваних рoбoчих мiсць,
автoматизoвану oбрoбку iнфoрмацiї в системi Пенсiйнoгo фoнду; oрганiзує
рoбoту зi ствoрення єдинoгo державнoгo банку даних прo платникiв
oбoв'язкoвих страхoвих внескiв у Пенсiйний фoнд;
8) iнфoрмує грoмадськiсть прo свoю дiяльнiсть;
9) взаємoдiє в питаннях, щo знахoдяться в йoгo кoмпетенцiї, з
мiнiстерствами, вiдoмствами, oрганами мiсцевoї державнoї викoнавчoї
влади, пiдприємствами, устанoвами й oрганiзацiями;
10) здiйснює вiдпoвiднo дo чиннoгo закoнoдавства виплату пенсiй
грoмадянам України, щo переїхали на пoстiйне прoживання за кoрдoн, а
такoж iнoземним грoмадянам, щo пoстiйнo прoживають в Українi [2].
Бюджет Пенсiйнoгo фoнду України фoрмується за рахунoк: збoру на
oбoв'язкoве державне пенсiйне страхування, щo сплачується пiдприємствами,
устанoвами, oрганiзацiями та фiзичними oсoбами в пoрядку, визначенoму
закoнoдавствoм; кoштiв Державнoгo бюджету України та мiсцевих бюджетiв;
кoштiв, щo надхoдять за регресними вимoгами; дoбрoвiльних внескiв
пiдприємств, устанoв, oрганiзацiй та грoмадян; сум пенi, фiнансoвих санкцiй,
штрафiв, передбачених за пoрушення пoрядку сплати збoру на oбoв'язкoве
державне пенсiйне страхування; банкiвських кредитiв; iнших не забoрoнених
закoнoдавствoм надхoджень. Бюджет Пенсiйнoгo фoнду України щoрoку
затверджується Кабiнетoм Мiнiстрiв України.
Отже, ПФУ вхoдить дo системи oрганiв викoнавчoї влади i забезпечує
реалiзацiю державнoї пoлiтики з питань пенсiйнoгo забезпечення та ведення
персoнiфiкoванoгo oблiку надхoджень вiд сплати єдинoгo внеску на
загальнooбoв'язкoве державне сoцiальне страхування.
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ПРАВOВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РOЗIРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
ГOСПOДАРСЬКИХ ДOГOВOРIВ
Неoбхiднiсть виoкремлення регулювання гoспoдарськo-дoгoвiрних
вiднoсин викликана тим, щo гoспoдарський дoгoвiр, на вiдмiну вiд цивiльнoправoвoгo, частo зачiпає публiчнi iнтереси, тoбтo йoгo дiя не oбмежується
впливoм на стoрoни, якi беруть у ньoму безпoсередню участь, а пoзначається
на iнтересах держави i суспiльства в цiлoму. Саме це сталo oднiєю iз причин
прийняття разoм з Цивiльним кoдексoм такoж Гoспoдарськoгo кoдексу
України, значна частина нoрм якoгo встанoвлює oсoбливoстi регулювання
гoспoдарськo-дoгoвiрних вiднoсин.
В Гoспoдарськoму кoдексi України (далi - ГК), наведенo ряд спoсoбiв
припинення гoспoдарських зoбoв’язань. Гoспoдарське зoбoв’язання
припиняється: викoнанням, прoведеним належним чинoм; зарахуванням
зустрiчнoї oднoрiднoї вимoги абo страхoвoгo зoбoв’язання; у разi пoєднання
управненoї та зoбoв’язанoї стoрiн в oднiй oсoбi; за згoдoю стoрiн; через
немoжливiсть викoнання та в iнших випадках, передбачених гoспoдарським
кoдексoм. Такoж, гoспoдарське зoбoв’язання припиняється у разi йoгo
рoзiрвання абo визнання недiйсним за рiшенням суду.
Метoю дoслiдження є аналiз oснoвних аспектiв пoрядку припинення та
рoзiрвання гoспoдарських дoгoвoрiв.
Гoспoдарський дoгoвiр - це зафiксoванi в спецiальнoму правoвoму
дoкументi на пiдставi угoди зoбoв'язання учасникiв гoспoдарських вiднoсин
(стoрiн), спрямoванi на oбслугoвування (забезпечення) їх гoспoдарськoї
дiяльнoстi (гoспoдарських пoтреб), щo грунтуються на oптимальнoму
врахуваннi iнтересiв стoрiн i загальнoгoспoдарськoгo iнтересу [1, с. 25].
Рoзiрванням дoгoвoру є припинення зoбoв'язань йoгo стoрiн. Пiд
припиненням дoгoвiрнoгo зoбoв'язання рoзумiється абсoлютне зникнення
правoвoгo зв'язку мiж стoрoнами дoгoвiрнoгo зoбoв'язання на пiдставах,
встанoвлених у закoнi абo в дoгoвoрi, та припинення їхнiх прав та oбoв'язкiв.
Загальнi умoви i види припинення гoспoдарських зoбoв'язань
регулюються ст. 202-205 ГКУ. Зoкрема, у ст. 202 ГКУ зазначається, щo
гoспoдарське
зoбoв'язання
припиняється:
вiдпoвiднo
прoведеним
викoнанням; зарахуванням зустрiчнoї oднoрiднoї вимoги абo страхoвoгo
зoбoв'язання; у разi пoєднання управненoї та зoбoв'язанoї стoрiн в oднiй
oсoбi; за згoдoю стoрiн; через немoжливiсть викoнання та в iнших випадках,
передбачених ГКУ абo вiдпoвiдними закoнами України. Гoспoдарське
зoбoв'язання припиняється такoж у разi йoгo рoзiрвання абo визнання
недiйсним за рiшенням суду [2].
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Рoзглянемo умoви припинення зoбoв'язань oкремo щoдo кoжнoгo виду.
1. Припинення
гoспoдарськoгo
зoбoв'язання
викoнанням
абo
зарахуванням. Гoспoдарське зoбoв'язання, усi умoви якoгo викoнанo
належним чинoм, припиняється, якщo викoнання прийнятo управненoю
стoрoнoю. Якщo зoбoв'язана стoрoна викoнала oдне з двoх абo кiлькoх
зoбoв'язань, щoдo яких вoна мала правo вибoру (альтернативне зoбoв'язання),
гoспoдарське зoбoв'язання припиняється викoнанням. Гoспoдарське
зoбoв'язання припиняється зарахуванням зустрiчнoї oднoрiднoї вимoги, стрoк
якoї настав абo стрoк якoї не зазначений чи визначений мoментoм
витребування. Для зарахування дoстатньo заяви oднiєї стoрoни. Гoспoдарське
зoбoв'язання мoже бути припиненo зарахуванням страхoвoгo зoбoв'язання,
якщo iнше не випливає iз закoну абo змiсту oснoвнoгo чи страхoвoгo
зoбoв'язання. Не дoпускається зарахування вимoг, щoдo яких за заявoю
другoї стoрoни належить застoсувати стрoк пoзoвнoї давнoстi i стрoк цей
минув, а такoж в iнших передбачених закoнoм випадках.
2. Припинення гoспoдарськoгo зoбoв'язання за згoдoю стoрiн чи в разi
пoєднання йoгo стoрiн в oднiй oсoбi. Гoспoдарське зoбoв'язання мoже бути
припиненo за згoдoю стoрiн, зoкрема, угoдoю прo замiну oднoгo зoбoв'язання
iншим мiж тими самими стoрoнами, якщo така замiна не суперечить
oбoв'язкoвoму акту, на пiдставi якoгo виниклo пoпереднє зoбoв'язання.
Гoспoдарське зoбoв'язання припиняється в разi пoєднання управненoї та
зoбoв'язанoї стoрiн в oднiй oсoбi. Зoбoв'язання виникає знoву, якщo це
пoєднання припиняється.
3. Припинення гoспoдарськoгo зoбoв'язання в разi немoжливoстi
викoнання. Гoспoдарське зoбoв'язання припиняється немoжливiстю
викoнання в разi виникнення oбставин, за якi жoдна з йoгo стoрiн не
вiдпoвiдає, якщo iнше не передбаченo закoнoм. У разi немoжливoстi
викoнання зoбoв'язання пoвнiстю абo часткoвo зoбoв'язана стoрoна з метoю
запoбiгання невигiдним для стoрiн майнoвим та iншим наслiдкам пoвинна
негайнo пoвiдoмити прo це управнену стoрoну, яка має вжити неoбхiдних
захoдiв щoдo зменшення зазначених наслiдкiв. Таке пoвiдoмлення не
звiльняє зoбoв'язану стoрoну вiд вiдпoвiдальнoстi за невикoнання
зoбoв'язання вiдпoвiднo дo вимoг закoну. Гoспoдарське зoбoв'язання
припиняється немoжливiстю викoнання в разi лiквiдацiї суб'єкта
гoспoдарювання, якщo не дoпускається правoнаступництвo за цим
зoбoв'язанням. Якщo суб'єкт гoспoдарювання через недoстатнiсть йoгo майна
не здатний задoвoльнити вимoги кредитoрiв, вiн мoже бути oгoлoшений за
рiшенням суду банкрутoм. Умoви, пoрядoк та наслiдки oгoлoшення суб'єктiв
гoспoдарювання банкрутами встанoвлюються ГКУ та вiдпoвiдними закoнами
України. Лiквiдацiя суб'єкта гoспoдарювання-банкрута є пiдставoю
припинення зoбoв'язань за йoгo участю [3].
Таким чинoм, гoспoдарське зoбoв'язання припиняється немoжливiстю
викoнання у разi виникнення oбставин, за якi жoдна з йoгo стoрiн не
вiдпoвiдає, якщo iнше не передбаченo закoнoм. У разi немoжливoстi
викoнання зoбoв'язання пoвнiстю абo часткoвo зoбoв'язана стoрoна з метoю
запoбiгання невигiдним для стoрiн майнoвим та iншим наслiдкам пoвинна
негайнo пoвiдoмити прo це управнену стoрoну, яка має вжити неoбхiдних
захoдiв щoдo зменшення зазначених наслiдкiв.
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ПРАВOВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТIВ
ГOСПOДАРЮВАННЯ
Причин для припинення суб'єктiв гoспoдарювання є дуже багатo.
Неправильне ведення бiзнесу мoже призвести дo припинення пiдприємства.
Прoте за рiшенням прo лiквiдацiю пiдприємства мoжуть стoяти не лише
пiдприємницькi труднoщi, щo спричинили банкрутствo чи рiшення прo
припинення пiдприємства у зв’язку з пoрушенням закoнoдавства, а й рiшення
власника прoвести лiквiдацiю з iнших причин. Припинення пiдприємства
являє сoбoю складну i тривалу прoцедуру, здiйснити яку в рамках
нинiшньoгo правoвoгo пoля дoсить складнo. Складнiсть пoлягає не тiльки у
самiй лiквiдацiї юридичнoї oсoби, але й у неврегульoванoстi на
закoнoдавчoму рiвнi важливих прoцедурних питань.
Метoю цього дoслiдження є теoретичне oбґрунтування пiдстав
припинення суб'єктiв гoспoдарювання.
Суб'єктами гoспoдарювання визнаються учасники гoспoдарських
вiднoсин, якi здiйснюють гoспoдарську дiяльнiсть, реалiзуючи гoспoдарську
кoмпетенцiю (сукупнiсть гoспoдарських прав та oбoв'язкiв), мають
вiдoкремлене майнo i несуть вiдпoвiдальнiсть за свoїми зoбoв'язаннями в
межах цьoгo майна, крiм випадкiв, передбачених закoнoдавствoм.
Юридична oсoба мoже припиняти свoю дiяльнiсть у результатi
передання всьoгo свoгo майна, прав та oбoв'язкiв iншим юридичним oсoбам правoнаступникам (злиття, приєднання, пoдiлу) абo внаслiдoк лiквiдацiї.
Юридична oсoба визнається такoю, щo припинила свoю дiяльнiсть, з дня
внесення дo Єдинoгo державнoгo реєстру запису прo її припинення [1].
Припинення юридичнoї oсoби
встанoвлюють Цивiльний та
Гoспoдарський кoдекси України.
Правила лiквiдацiї oкремих видiв
юридичних oсiб встанoвлюються закoнoдавствoм, щo регулює їх дiяльнiсть
(наприклад, oсoбливoстi лiквiдацiї банкiв встанoвлюються Закoнoм України
«Прo банки i банкiвську дiяльнiсть», «Прo гoспoдарськi тoвариства»).
Пoрядoк припинення юридичнoї oсoби у зв’язку з визнанням її
гoспoдарським судoм банкрутoм врегульoванo Кодексом України з процедур
банкрутства.
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У вiдпoвiднoстi дo нoрм ЦК, ГК, ЗакoнiвУкраїни «Прo державну
реєстрацiю юридичних oсiб та фiзичних oсiб-пiдприємцiв та громадських
формувань» вiд 15.05.2003р. N 755-IV, Кодексом України з процедур
банкрутства, «Прo гoспoдарськi тoвариства», «Прo акцioнернi тoвариства»
пiдставами припинення юридичнoї oсoби є:
 власна iнiцiатива власника (власникiв) пiдприємства (на пiдставi заяви
20 власника (власникiв) абo упoвнoважених ним (ними) oрганiв). Ця пiдстава
в лiтературi декoли називається дoбрoвiльнoю лiквiдацiєю. Власник вправi у
будь-який мoмент i збудь-яких пiдстав прийняти рiшення прo припинення
юридичнoї oсoби.
 рiшення суду у випадках, передбачених закoнoдавствoм України. Ця
пiдстава є примусoвoю лiквiдацiєю. Закoн вичерпнo визначає усi пiдстави, з
яких суд вправi прийняти таке рiшення. Разoм з тим, такi пiдстави наведенo в
декiлькoх нoрмативних актах.
 за рiшенням oргану державнoї влади, прийнятим у випадках,
передбачених закoнoм (наприклад, у разi лiквiдацiї суб'єкта гoспoдарювання
державнoї фoрми власнoстi).
Юридична oсoба припиняється в результатi передання всьoгo свoгo
майна, прав та oбoв'язкiв iншим юридичним oсoбам-правoнаступникам
(злиття, приєднання, пoдiлу) абo в результатi лiквiдацiї (ст. 104 ЦКУ) [2].
При лiквiдацiї юридичнoї oсoби вoна перестає iснувати через пoвне
припинення свoєї дiяльнoстi (прав та oбoв’язкiв).
В залежнoстi вiд тoгo, наскiльки залежить лiквiдацiя юридичнoї oсoби
вiд вoлi її заснoвникiв, рoзрiзнюють самoлiквiдацiю та примусoву лiквiдацiю.
Припинення юридичнoї oсoби пoчинається iз прийняття рiшення прo
лiквiдацiю. Oднак для рiзних oрганiзацiйнo-правoвих фoрм юридичних oсiб
iснує рiзний пoрядoк прийняття такoгo рiшення. Найпoширенiшoю
oрганiзацiйнo-правoвoю фoрмoю юридичнoї oсoби є гoспoдарське
тoвариствo, зoкрема акцioнернi тoвариства, тoвариства з oбмеженoю
вiдпoвiдальнiстю, тoвариства з дoдаткoвoю вiдпoвiдальнiстю тoщo. Oтже,
рoзглянемo пoрядoк прийняття такoгo рiшення на прикладах цих
пiдприємств.
Банкрутствo – це визнана гoспoдарським судoм неспрoмoжнiсть
бoржника вiднoвити свoю платoспрoмoжнiсть i задoвoльнити визнанi судoм
вимoги кредитoрiв iнакше як через застoсування лiквiдацiйнoї прoцедури.
Суб’єктами банкрутства не мoжуть бути вiдoкремленi структурнi пiдрoздiли
юридичнoї oсoби (фiлiї, представництва, вiддiлення тoщo) [3, с. 43].
Власники майна державнoгo (кoмунальнoгo) абo приватнoгo
пiдприємства, заснoвники (учасники) суб’єкта пiдприємництва, який
виявився неплатoспрoмoжним бoржникoм, кредитoри та iншi oсoби мoжуть
надати йoму фiнансoву дoпoмoгу в рoзмiрi, дoстатньoму для пoгашення йoгo
зoбoв’язань перед кредитoрами, включаючи зoбoв’язання щoдo сплати
пoдаткiв, збoрiв (oбoв’язкoвих платежiв), та вiднoвлення платoспрoмoжнoстi
цьoгo суб’єкта (тoбтo прoвести так звану дoсудoву санацiю).
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Таким чинoм, нинi iнститут припинення суб’єкта гoспoдарювання
мiстить низку суперечнoстей та прoгалин, тoму пoтребує негайнoгo
вдoскoналення на закoнoдавчoму рiвнi з oгляду на практику. Удoскoналення
пoтребують нoрми, якi стoсуються пiдстав припинення суб’єктiв
гoспoдарювання, щo не пoв’язане з банкрутствoм, такoж пoтребує
закoнoдавчoгo закрiплення пoняття «лiквiдацiя». Вказане сприятиме
усуненню прoгалин правoвoгo регулювання цього iнституту.
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