319

Законотворчість, правовладдя та справедливість у демократичній
державі: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної
конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 18 червня 2020 року.
Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. 77 с.
І8В1\ 978-617-7814-57-2

У збірник увійшли тези наукових доповідей з актуальних проблем
юриспруденції, які оприлюднені 18 червня 2020 року на Інтернет-сторінках
сайту \¥\¥\у.Ье§а1АсІіуіІу.сот.иа, де додатково можна ознайомитися з відгуками,
коментарями та науковими дискусіями учасників конференції, відвідувачів та
гостей сайту. Також усі опубліковані матеріали конференції внесені до
наукометричної бази 8сіепсе Іпсіех (ліцензійний договір №543-09/2013).
Збірник буде корисним і цікавим для наукових, науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів,
аспірантів, здобувачів наукового ступеня, студентів юридичного спрямування,
юристів, адвокатів, правозахисників, працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших осіб.
У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та
стилістика авторських текстів, які були запропоновані учасниками конференції.
Організаційний комітет Міжнародної юридичної науково-практичної
Інтернет-конференції не завжди поділяє думки учасників конференції.
Повну відповідальність за зміст тез доповідей, достовірність та якість
поданого матеріалу несугь учасники конференції, їх наукові керівники,
рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових
установ, які рекомендували ці матеріали до друку.
ББК 67.9(4Укр)
І8ВІМ 978-617-7814-57-2
Усі права захищені. За будь-якого використання матеріалів конференції
посилання на джерело є обов’язковим.

© Колектив авторів, 2020
© МЮНП1К «Актуальна юриспруденція», 2020

СЕКЦІЯ І.
І гпрін ні історія держави і права. Конституційне право.
Адміністративне право і процес.
Ниіцук Наталія Федорівна (м. Київ)
і ферп легкої промисловості в площині правотворчої діяльності
> і умисних умовах розвитку демократичної д ер ж а в и ...........................

Кравчук Валентина Миколаївна (м. Тернопіль)
Іначення жіночих громадських організацій
для розвитку громадянського суспільства................................................

Поіняков Спартак Петрович (м. Київ)
Адміністративно-правова захищеність права інтелектуальної
власності на комп’ютерні програми: сучасна інтерпретація...............

( тишків Надія Михайлівна (м. Тернопіль)
Довіра/недовіра до судової влади: аналіз соцопитувань......................

Ухач Василь Зіновійович (м. Тернопіль)
Розвідка та контррозвідка українських самостійницьких сил у
1944-1949 роках: історіографічний дискурс (вибрані асп ек ти ).........

Хитнюк Юрій Анатолійович (м. Львів)
( Ірглни державної виконавчої влади у системі забезпечення
національної б езп ек и .......................................................................................

Ціцюра Ольга Іванівна (м. Тернопіль)
Соціальна цінність п р а в а ................................................................................

Швець Юрій Юрійович (м. Львів)
Адміністративно-правовий аспект права особи на охорону здоров’я

СЕКЦІЯ 2.
Цивільне право і цивільний процес. Господарське право.
( іменне право. Трудове право. Право соціального забезпечення.
Міжнародне приватне право
Ціла Олена Юріївна (м. Дніпро)
Особливості неустойки у цивільному п р а в і......................................................

Гаділія Тамари Ермаївна (м. Київ)
Міжнародні соціальні стандарти: теоретико-правовий а с п е к т .....................39

Дрогін Єгор Русланович (м. Київ)
Швеція як держава загального добробуту (шеіїаге зіаіе): особливості
соціального захисту населення на випадок б езроб іття................................... 43

Мерцалов Михайло Юрійович (м. Дніпро)
Деякі аспекти тлумачення поняття «недієздатна фізична о с о б а » ................47

Пасцик Ксенія Сергіївна (м. Дніпро)
Особливості договору ф рахтуванн я......................................................................50

Сифонова Тетяна Русланівна (м. Дніпро)
Ломбардні відносини в У к р а їн і..............................................................................52

Семенець Катерина Миколаївна (м. Київ)
Проблеми пенсійного забезпечення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастроф и .................................................................55

Шелих Андрій Андрійович (м. Київ)
Окремі питання статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастроф и .....................................................................................59

СЕКЦІЯ 3.
Кримінальне право і кримінальний процес.
Кримінологія та криміналістика.
Кримінально-виконавче право. Судова експертиза
Вогоуук Апсігіі,
РосНіаг Бо/іа (Кіхте Сіїу)
8ресіа1 т е а п з аз а кіпсі оГасііопз о ґ саїтіп ц теазигез: 1е§а1
ге§и1аііоп....................................................................................................................... 63

Пчеліна Оксана Василівна (м. Харків)
Основні напрями застосування практики Європейського суду з
прав людини у вітчизняному кримінальному п ровадж ен ні.......................... 69

Шарифов Руфан Анар огльї (г. Баку, Азербайджан)
Видьі представительства в уголовном судопроизводстве............................. 72

4

1 ЬОКШ І А Ю І и п л

ДСГ/ЛМИІП і і іг м и п .

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
І ПРОЦЕС.

( :ф е р а л е г к о ї п р о м и с л о в о с т і в п л о щ и н і
ІІРЛВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
ВАЩУК Наталія Федорівна,
к.ю.н., старший науковий
співробітник відділу розроблення
вдосконалення форми одягу науко
дослідної лабораторії спеціальної
транспорту та форменого одягу
Державного науково-дослідного
інституту МВС України
( 'вічова історія неодноразово підтверджувала, що демократія це найбі
" ' учкий, життєздатний політичний режим, який відповідає волі людей.
' Vи,, що демократія - найгірша форма держави. Але решта, які знає люді
" І1 гірші», - слова Вінстона Черчилля. Демократія - це метод, важливиі
'■•Румеит для вирішення конфлікту інтересів та ідей у безпечний, пристоі
' "осіб, метод завершення суперечки рішенням, яке ухвалила більшість [1].
Корінням своїм ідеї свободи саме українського суспільства уходять в )
історичні часи, в традиції Дикого поля та народу скіфів. Україна однозна1
демократичною державою за формою, з тих пір, як здобула незалежність,
мит демократичну конституцію, вільну пресу, багатопартійність, проте <
ти правді демократичною країною, яка захищає інтереси людей, а не вузі
ноші полі гиків, правдиво відображає людські настрої - саме таке завдання
1 1 1 , перед нашою Батьківщиною і її керівництвом сьогодні. Цей шлях непрс
і іерпистий, але цілком досяжний. Достатньо подивитися на приклади Я
•пі І Ііиденної Кореї, в яких традиції демократії були зовсім відсутні, і пере
і ці ч не буває антидемократичних народів чи країн, бувають антидемокр
,и уряди. Тому коли мова йде про державу під назвою Україна, яка є одн

6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення,
тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій,
Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 7 : Загальні положення про зо
бов’язання та договір [Текст] / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ФОП Лисяк Л.С., 2012. 736 с.
7. Постанова ВГСУ від 17.11.2010 р у справі № 25/93. Єдиний державний
реєстр судових рішень України. ІЖЄ: Ьир://т¥\¥.геуе.чіг.соигі.ао\.иа/Яеуіе'Л'/
12721356.
Науковий керівник: Аксютіна А.В., старший викладач кафедри цивільноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ.

АРБІТРАЖНА УГОДА ТА її АВТОНОМНІСТЬ
БРАТКО Ірина Василівна,
к.ю.н. доцент, доцент кафедри
міжнародних відносин та
міжнародного права ФПМВ Київського
університету ім. Б. Грінченка
Вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражному суді явля
ється важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності у всьому світі.
Міжнародний комерційний арбітражний суд (далі - МКАС) розглядає спори
між сторонами лише за наявності арбітражної угоди, в якій містяться наміри
сторін вирішувати спори в арбітражному порядку та інші аспекти врегулювання
спору, що визначаються за принципом автономії волі. Арбітражна угода є
обов’язковою умовою для передачі справи до МКАС на підставі якої спір вилу
чається з компетенції національних судів загальної та спеціальної юрисдикції. З
огляду на зазначене, існує нагальна потреба аналізу арбітражної угоди та її вла
стивостей як автономного по відношенню до контракту договору.
Визначення поняття «арбітражна угода» у ст.7 Закону України «Про між
народний комерційний арбітраж» [1], відповідає аналогічній статті Типового
закону ЮНСІТРАЛ [2]. Згідно з цією статтею, арбітражною угодою є угода
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народних організацій. Відповідно до ч. 1 ст. V Нью-Иоркської конвенції, ст. :>ч,
ст. 36 Типового закону ЮНСІТРАЛ, арбітражна угода повинна бути дійсною за
законом, відповідно до якого сторони її підписали, або за законом країни, де
буде винесено арбітражне рішення [2]. Аналіз положень міжнародно-правових
актів, і передусім Нью-Йоркської конвенції, дає змогу зробити висновок про те,
що для визнання арбітражної угоди дійсною вона повинна відповідати таким
основним вимогам: сторони арбітражної угоди повинні бути дієздатними від
повідно до законодавства, що до них застосовується; арбітражна угода повинна
містити чітко виражену волю сторін на передачу правових спорів в арбітраж, а
предмет спору може бути предметом арбітражного розгляду.
Питання автономності арбітражної угоди та арбітражного застереження
активно обговорюється науковцями [6, с. 89-91; 7, с. 71]. За визначенням укра
їнського вченого-практика Ю. Притики проблема автономності арбітражної
угоди - це проблема співвідношення основного договору (контракту) і арбітра
жної угоди, яка стосується, перш за все, арбітражного застереження, яке міс
титься у контракті. На його думку автономність арбітражної угоди базується на
юридичній фікції, відповідно до якої сторони фактично укладають дві угоди:
договір матеріально-правового характеру та безпосередньо арбітражну угоду і
така фікції дає змогу вирішити проблему чинності арбітражного застереження
[8, с. 369]. Дійсно, при застосуванні арбітражної угоди правило про її відокрем
леність від основного контракту, в якому вона міститься, визначає її автоном
ний, відсторонений характер та дає змогу розглядати таку угоду незалежно від
основного зовнішньоекономічного контракту. Це означає також, що дійсність
арбітражного застереження у контракті не залежить від дійсності контракту. А
у випадку визнання недійсності контракту саме ця властивість арбітражної уго
ди у формі арбітражного застереження дозволяє вирішувати спори за контрак
том відповідно до змісту арбітражного застереження.
Науковці звертають увагу на ситуацію, коли оспорюється дієздатність сто
рони контракту, що автоматично ставить під сумніву легітимність арбітражної
угоди, у якій такі ж самі сторони. Утім, у даному випадку ознака автономності
арбітражної угоди не порушується, оскільки правовий статус сторін арбітраж
ної угоди розглядається незалежно від основного контракту.
При укладанні арбітражної угоди відповідно до законодавства України
треба мати на увазі і те, що не всі спори, що виникають при виконанні контрак
ту, можуть бути передані до розгляду у міжнародний комерційний арбітраж на
території України. Так, питання недійсності арбітражної угоди виникає при за
стосуванні виключної підсудності державних судових органів України до вре-
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' .......і.........її іоіміч ініііік арбітражної угоди є те, що вона продовжує існ>
1111 ........о. як закінчується дія основного договору, в якому вона л
I " ‘ " мі міниш розірвати в односторонньому порядку. Віденська конвен
Ч'" мі\ иуіііи.ітіо-продажу товарів 1980 року прямо вказує, що ро:
.................... не юркигіься будь-яких положень контракту, що стосуют
.......... ............. . с порім, (п. 1 ст. 81 Віденської конвенції 1980 р.) [10]. У .
1 .......... І" ' впмеїпї ІОМСІТРАЛ міститься положення, що арбітражне :
1 ' .......... . 1 частиною договору і передбачає арбітражне впровадже
....... ..................о т реї иаменту, має розглядатись як угода, незалежна від
......... ч'V. и шммання арбітражним судом недійсності договору не

............... міцності арбітражного застереження (частина 2 ст
1 .............. І..... аменту ЮНСІТРАЛ) [11]. З цього положення випливає
. ........ 11 м і......
розгляду питання про недійсність арбітражної уг
................... . не пов’язано з питанням дійсності контракту.
II 1 " мн\ /іумку, якщо розглядати арбітражне застереження як автоної
1" ммчіа віднести її до абстрактної угоди, реалізація якої можлива лі
............ 11 ' мору між сторонами контракту та зверненням або позивною
....... "П. і і , трім до іншої про неналежне виконання положень контракт;

ї " ■ .... наявності такого спору між сторонами. При цьому арбітра
" І ............ ис гупає в силу з моменту підписання контракту, а починає ре
............. мине за умови виникнення спору між сторонами, і ця властив
..........І'....... ївс іереження не залежить від змісту спору або конкретизації
......................
однієї з сторін зобов’язань за самим контрактом.
...........
арбітражної угоди позначається на інших її властивос
" 1............ е і псується процесуальної сторони арбітражної угоди. Арбітра
......... 'імла процесуального характеру, передбачає виконання окремої і
1 і " чічі дозволяє МКАС визнавати свою компетенцію розглядати спі]
....... .......Iі і /ксіііія позивача про дійсність арбітражного застереження та
........... міт уїмосіі заперечення у відгуку відповідача на позов. За таких }
......і|,м.мі дії сторін підтверджують наявність арбітражної угоди між нш
""'І11І МІМІ іуд бере це до уваги при винесенні рішення про свою компе
1 ........ І•«*її іяду спору в арбітражі [12, с. 58-59].
.....і п у визнання контракту неукладеним питання дійсності арбітра:
........ віч мі. розглядається питання її легітимності з позиції її автономн
........ ... цього питання звертають увагу, що на основі саме арбітражної
...... ""і п.оі визначення питання про те, чи був укладений контракт
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Отже, автономність арбітражної угоди - це правова конструкція, реалізація тНІІМ^йфін Мі.мін ні і а -по Літопис, 2013. 374 с.
якої залежить від багатьох складових, які повинні розглядатись у комплексі. З
1 Піиюіиук (і І С.М. Задорожна. Принцип автономності арбітражного
огляду на автономність, арбітражна угода має низку характерних рис і певні
ИЦІЖПІИИ м мОмшродному комерційному арбітражі. Науковий часопис Чер
процесуальні наслідки. У першу чергу арбітражна угода є правовою основою і
М і унІМ'/Н'іітету. 2012. Випуск 618. Правознавство С. 71— 76. ІІЕ
правовим джерелом набуття міжнародним комерційним арбітражем компетен Мрі^нНін цю іііі/ і І.ІІ{Іх|/Ьтіи_2010_10_18. (дата звернення 21.05.2020).
ції розглядати конкретний спір між сторонами контракту, а також умовою дійс
^Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник/ за рі
ності та юридичної сили арбітражного рішення, постановленого по цьому А • '• іДнін • |' і і і В.І. Киселя. Київ.: изд-во Алерта, 2013. 400 с.
спору. Суттєвою вимогою до змісту арбітражної угоди є чітке визначення пра
« Мри мі 'і.народне приватне право: Закон України від 23.06.2005
вовідносин, спори з яких будуть передаватися на вирішення арбітражного суду Л Ц |/ІИ І|\' ПІП Нир8://7,акоп.га0а.£ОУ.иа/Іа\\'8/хНо\у/2709-15#ТсхІ (дата зве
Важливою рисою арбітражної угоди є також обов’язковість передачі спору до Плини '■ (П 2020).
МКАС і саме автономність арбітражної угоди забезпечує її незалежність вц
ІІІ
Конвенцій Організації Об’єднаних Націй про договори міжна
інших положень контракту.
•УМІННІ кропімо іомарів від 11 квітня 1980 року ІЖЬ: ІШрУ/гаког
За класифікацією арбітражну угоду можна віднести до абстрактної угоди И|ЯІрМіМИ/Іи\Ук/чІі(Пу/995_003 (дата звернення 25.05.2020).
реалізація якої здійснюється при виникненні спору між сторонами контракт
І її Арпіірюміий регламент ЮНСІТРАЛ від 15.06.76 року. ПІК
та/або зверненням або позивною заявою однієї з сторін до МКАС як способу ■рИЙІМЬііН І іііііл цоу.иа/Іа\У8/сагс1/995_059 (дата звернення 25.05.2020).
фіксації наявності такого спору та реалізації положень арбітражної угоди.
І ' І*о н ноері М.Г. Копракт международной купли-продажи. Современн
Автономність арбітражної угоди позначається на розв’язанні питань її дій
"і"..........шкнючения. Разрешение споров. 4-е узд. Перераб. и доп. Москва: из
сності. Недійсність арбітражної угоди пов’язана з законом, відповідно до якогс Нр(|ііііон.ііі мир, 2003. 1072 с.
ця угода була створена, але за наявності такої вказівки. За відсутності підпо
рядкування арбітражної угоди певному праву недійсність угоди визначається зі
законодавством України. Іншим випадком недійсності арбітражної угоди є не
дієздатність однієї з сторін арбітражної угоди.
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