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Свідоцтво про держ авну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації  
ІФ № 580 – 148Р від 24. 11. 2011 р.

У навчально-науковому 
юридичному інституті відбувся 

день вступника
стор. 2 

Поїздка студентів ННЮІ 
до Конституційного Суду України

стор. 3

Особливості укладення 
попередніх договорів

Однією із новел Цивільного кодексу України від 
16.01.2003 року є закріплення у ньому положень 
щодо регулювання попереднього договору. За виз-
наченням, що міститься у ч. 1 ст. 635 ЦК України, 
попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються 
протягом певного строку (у певний термін) укласти 
договір в майбутньому (основний договір) на умо-
вах, встановлених попереднім договором. 

стор. 4
Нові «правила гри» 
для забудовників: 

аналіз законодавчих новел
10 червня 2017 року набудуть чинності зміни до 

деяких законодавчих актів України щодо удоско-
налення містобудівної діяльності (Закон України 
№ 1817-VIII від 17.01.2017 року). Прийняття дано-
го закону засвідчило реалізацію чергового кроку у 
сфері державного архітектурно-будівельного кон-
тролю та нагляду, який переслідує мету привести 
дозвільно-погоджувальні будівничі процедури до 
відповідності із європейськими практиками, забез-
печити ефективність та впорядкувати відносини 
у будівництві, запобігти випадкам самочинного 
будівництва та створення афер, подібних «Еліта-
центр». 

стор. 6

Конституційно-правова 
відповідальність 

як вид конституційних 
відносин

стор. 8
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У навчально-науковому юридичному інституті 
відбувся день вступника

18 березня 2017 року о 11.00 год. в актовій 
залі навчально-наукового юридичного інституту 
відбувся День вступника.

Ознайомчу бесіду з аубітурієнтами провели: 
Валентина Антонівна Васильєва - директор на-
вчально-наукового юридичного інституту Прикар-
патського національного університету імені Васи-
ля Стефаника, Заслужений юрист України, доктор 
юридичних наук, професор; Юрій Іванович Мики-
тин - заступник дитектора Юридичного інституту, 
доцент кафедри кримінального права, кандидат 
юридичних наук та Олег Антонович Вівчаренко - 
заступник директора Юридичного інституту, За-
служений юрист України, доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри трудового, екологічного 

та аграрного права. Дирекція інституту розповіла 
про особливості вступу до навчально-наукового 
юридичного інституту, особливості навчального 
процесу, матеріально-технічну базу, де відбувається 
освітня діяльність.

Аубітурієнти також мали змогу прослухати 
показові лекції «Трудові права неповнолітніх» (кан-
дидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, 
екологічного та аграрного права Ю.В. Кернякевич-
Танасійчук) та «Особливості адміністративної 
відповідальності неповнолітніх» (кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 
І.І.Петровська).

Адвокатське об’єднання 
«Західно-українська правнича компанія» 

є однією із провідних юридичних організацій на 
Прикарпатті, яке надає своїм клієнтам повний 

спектр юридичних послуг і не раз підтверджувало 
перед клієнтами та партнерами репутацію надійної і 

високопрофесійної компанії в сфері надання 
юридичних послуг.

Контакти: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Галицька, 41а (3-й поверх) 

Тeл.: (0342) 71-32-54                                
Е-mail: office@zupk.com.ua 
Web-сайт: http://zupk.com.ua/ 

Moris Group – це юридична компанія, що надає 
комплексні кваліфіковані послуги в галузі 

українського та міжнародного права.
Представництво в Івано-Франківську    
Україна, 76000, м. Івано-Франківськ
вул. Чорновола, 23
тел.: (0342) 77-73-78 

Головний офіс у м. Києві
Україна, 01010, м. Київ

вул. Московська, 8-б
тел.: (044) 359-03-05; (044) 359-03-6

факс: (044) 359-03-05
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Візит студентів ННЮІ до Конституційного Суду України
17 березня 2017 року студенти навчально-на-

укового Юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефа-
ника з ініціативи студентського сенату відвідали 
Конституційний Суд України.

Студенти дізналися про те, як виник та 
еволюціонував єдиний орган конституційної 
юрисдикції України, відвідали бібліотеку Суду, де 
мали змогу ознайомилися з бібліотечним фондом, 
що зберігає унікальні видання та матеріали наукових 
конференцій, дослідження науковців-юристів та 
багато іншого. Завітали і до архіву Конституційного 
Суду України, де зберігаються унікальні матеріали 
справ, та мали змогу власноруч ознайомитися з 
ними. Також відвідали зали засідань, прес-центр 
та музей Суду, де зберігаються експонати, серед 
яких сувеніри, медалі, фотопам’ятки, книжкові 
видання та подарунки від органів конституційної 
юрисдикції зарубіжних країн.

Відбувся семінар для нотаріусів 
Івано-Франківської області

16 березня 2017 року у навчально-науково-
му Юридичному інституті ПНУ ім. В. Стефаника 
відбувся семінар для нотаріусів Івано-Франківської 
області, присвячений особливостям правового ре-
гулювання тимчасового доступу до нотаріальних 
документів, проведення обшуку приміщень 
нотаріальної контори (робочого місця нотаріуса) і 
допиту нотаріуса. 

Захід відбувся за ініціативи першого заступ-
ника начальника Головного територіального 
управління юстиції в Івано-Франківській області 
Н. Д. Рожковецької. 

Основні кримінально-процесуальні аспекти 

проведення слідчих (розшукових) дій за участю 
нотаріусів презентував заступник директора Юри-
дичного інсититуту, доцент Ю. І. Микитин. 

Участь у семінарі взяли понад сто нотаріусів. 
Захід викликав велику зацікавленість, відповідно за 
його результатами досягнуто домовленості про по-
глиблення співпраці між Юридичним інститутом 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, Головним територіальним 
управлінням юстиції в Івано-Франківській області 
та нотаріальною спільнотою регіону.

Приватне підприємство 
«Івано-Франківська Правнича Агенція».

Основним напрямом роботи є обслуговування 
компаній малого та  середнього бізнесу, що працю-
ють в сфері електроенергетики та дотичних сферах.

 Місцезнаходження: 
76018, місто Івано-Франківськ,
вул. М.Грушевського, буд.  35

Тел  /0342/ 72-47-97, 
E-mail: ifpagency@gmail.com 



4 ЮРФАКТИ
№ 52(66) АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР
Особливості укладення попередніх договорів

Однією із новел Цивільного 
кодексу України від 16.01.2003 
року є закріплення у ньому по-
ложень щодо регулювання попе-
реднього договору. За визначен-
ням, що міститься у ч. 1 ст. 635 ЦК 
України, попереднім є договір, 
сторони якого зобов’язуються 
протягом певного строку (у пев-
ний термін) укласти договір в 
майбутньому (основний дого-
вір) на умовах, встановлених 
попереднім договором. 

Можна відзначити наступні 
особливості зазначеної дого-
вірної конструкції:

1) за своєю сутністю 
попередній договір є підготовчим 
(організаційним) договором. 
Законодавець чітко розмежу-
вав попередні договори та інші 
акти про наміри, що можуть 
складатися сторонами в процесі 
переговорів. Якщо останні не 
містять волевиявлення сторін 
щодо надання їм сили поперед-
нього договору, то вони не вва-
жаються попереднім договором. 
Відповідно, вони не породжують 
зобов’язань сторін (ч.4 ст. 635 ЦК 
України), проте можуть брати-
ся до уваги в майбутньому при 
тлумаченні умов основного до-
говору (ст. 213, 637 ЦК України);

2) предметом попереднього 
договору є зобов’язання сторін 
вчинити дії, пов’язані з укла-
денням основного договору. Ви-
ходячи із змісту ч. 1 ст. 635 ЦК 

України, предметом попередньо-
го договору є зобов’язання сторін 
протягом певного строку чи у 
певний термін укласти основ-
ний договір на визначених умо-
вах. При цьому слід підкреслити, 
що українське законодавство не 
містить обмежень щодо виду ос-
новних договорів, зобов’язання 
щодо укладення яких може скла-
дати предмет попереднього дого-
вору;

3) зобов’язання, що випливає 
із попереднього договору, не є 
майновим, хоча й спрямоване на 
створення зобов’язання з май-
новим змістом. Таким чином, 
попередній договір виділяється 
серед інших договорів особливим 
предметом, до якого відносяться 
дії сторін, спрямовані на укла-
дення основного договору, 
а самі ж дії, вчинення яких 
передбачається основним дого-
вором, утворюють предмет ос-
новного договору і не можуть 
здійснюватися за попереднім до-
говором;

4) поширеність думки про не-
майновий характер попередньо-
го договору логічно обумовлює 
висновки про те, що зобов’язання 
за таким договором (укласти 
основний договір) нерозривно 
пов’язане з особами його сторін, 
а тому не може мати місце заміна 
сторін. Тим не менше, чинне 
українське законодавство на да-
ний час не дає чіткої відповіді на 
це питання, а думки науковців з 
цього приводу різняться;

5) зобов’язання укласти 
договір закріплює істотні умо-
ви основного договору або 
ж порядок їх узгодження. З 
науково-теоретичної точки 
зору, співвідношення попе-
реднього і основного догово-
ру розглядається у світлі двох 
концепцій. Відповідно до першої 
- в попередньому договорі 
повинні міститися всі істотні 
умови основного договору і ці 

договори повинні укладатися в 
однаковій формі; згідно другої 
концепції, попередній договір не 
повинен містити усі істотні умо-
ви основного договору, оскільки 
він є стадією укладення цього до-
говору. 

Якщо ж виходити з поло-
жень чинного законодавства, то 
істотні умови основного догово-
ру, що не встановлені попереднім 
договором, погоджуються у по-
рядку, встановленому сторонами 
у попередньому договорі, якщо 
такий порядок не встановлений 
актами цивільного законодав-
ства (ч. 1 ст. 635 ЦК України). 
Таким чином, формально вимо-
га закріплювати у попередньому 
договорі всі істотні умови основ-
ного договору відсутні;

6) попередній договір 
укладається з дотриманням фор-
ми, встановленої законом для 
основного договору, а якщо таку 
не встановлено - у письмовій 
формі (ч. 1 ст. 635 ЦК України). 
Як відомо, чинне законодавство 
передбачає дві форми вчинен-
ня правочинів: усну та письмо-
ву (ч. 1 ст. 205 ЦК України). При 
цьому нотаріальне посвідчення 
договору чи його державна 
реєстрація формально не є вимо-
гами стосовно форми договору. 
Відповідно, відсутня єдина точ-
ка зору, чи потрібно здійснювати 
нотаріальне посвідчення та/або 
державну реєстрацію поперед-
нього договору, якщо такі вимо-
ги встановлено щодо основного 
договору;

7) відповідно до ч. 3 ст. 635 
ЦК України, зобов’язання, вста-
новлене попереднім договором, 
припиняється, якщо основний 
договір не укладений протягом 
строку (у термін), встановленого 
попереднім договором, або якщо 
жодна із сторін не направить 
другій стороні пропозицію про 
його укладення.
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Ухилення однієї із сторін по-
переднього договору від укла-
дення основного договору 
обумовлює, в свою чергу, питан-
ня про захист прав сторони, яка 
бажає укласти такий договір. Ч. 
2 ст. 635 ЦК України передбачає, 
що сторона, яка необґрунтовано 
ухиляється від укладення основ-
ного договору, передбаченого 
попереднім договором, повин-
на відшкодувати другій стороні 
збитки, завдані прострочен-
ням, якщо інше не встановлено 
попереднім договором або акта-
ми цивільного законодавства. 

Водночас спірним є питання 
про право заінтересованої сто-
рони вимагати укладення тако-
го договору. Безпосередньо по-
ложеннями ст. 635 ЦК України 
такого способу захисту прав 
та інтересів сторони поперед-

нього договору не передбаче-
но, а достатньо традиційною в 
літературі є позиція, що у разі 
негативної динаміки розвит-
ку відносин сторін існує лише 
можливість стягнення збитків 
із сторони, що ухиляється від 
укладання основного договору. 

Водночас набуває поши-
рення протилежна точка зору: 
оскільки з попереднього до-
говору виникає двостороннє 
зобов’язання сторін укласти 
основний договір, воно може 
бути реалізовано шляхом 
пред’явлення до сторони, яка 
ухиляється від укладення ос-
новного договору, позову про 
спонукання її укласти договір. 
З одного боку, вказане не супе-
речить положенням ст. 635 ЦК 
України, а з іншого – має своє 
закріплення в господарському 

законодавстві: згідно ч. 3 ст. 182 
ГК України, у разі якщо сторона, 
яка уклала попередній договір, 
одержавши проект договору від 
іншої сторони, ухиляється від 
укладення основного договору, 
то друга сторона має право ви-
магати укладення такого дого-
вору в судовому порядку. При 
цьому право сторони вимагати 
укладення основного догово-
ру пов’язується з посиленням 
вимог до попереднього догово-
ру, зокрема його нотаріальним 
посвідченням та визначення в 
ньому всіх істотних умов основ-
ного договору.

Мироненко І. В., 
кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри 
цивільного права ННЮІ

ЛАбОРАТОРІЯ КОРПОРАТИВНОгО ПРАВА 
НДІ ПРИВАТНОгО ПРАВА І ПІДПРИєМНИцТВА

 ІМ. АКАДЕМІКА Ф. г. бУРчАКА НАПРН УКРАїНИ
Лабораторія корпоративного права НДІ приватного права 

і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 
створена та діє на базі Юридичного інституту Прикарпатсь-
кого національного університету імені Василя Стефаника, 
пропонує надання роз’яснень та консультацій  щодо тлума-
чення і застосування нормативних положень корпоратив-
ного законодавства, а саме з приводу: реєстрації, діяльності, 
реорганізації та ліквідації господарських товариств та інших 
юридичних осіб; реалізації і захисту корпоративних прав та 
інтересів учасників (акціонерів) господарських товариств, 
зокрема з питань здійснення корпоративного управління, 
відчуження корпоративних прав та ін. 

Лабораторія корпоративного права спрямовує свою 
діяльність на підготовку науково-правових експертних 
висновків з приводу корпоративних документів товариства 
(установчий договір, статут, протокол загальних зборів това-
риства, положення); проведення правової експертизи об’єктів 
на відповідність нормам корпоративного законодавства (на-
приклад, щодо укладених договорів купівлі-продажу корпора-
тивних прав та ін.).

Наша сторінка у соціальній мережі Facebook – http://www.
facebook.com/prava.lab. Адреса: вул. Шевченка, 44 а, контактний 
телефон - 0991921831. 

Юридична фірма «Процик та Партнери» здійснює го-
сподарську діяльність у сфері надання юридичних по-
слуг з 1994 року та спеціалізується на юридичному 
супроводженні бізнесу в Україні.

В складі компанії працюють кваліфіковані спеціалісти, 
які мають ґрунтовну підготовку в різних галузях права 
та значний досвід практичної юридичної діяльності, 
завдяки чому сприяють процвітанню бізнесу наших 
клієнтів.

Контакти: Україна, 01034, 
м. Київ вул. Ірининська, 5/24, оф. 94 
Тел: (044) 235 66 55
E-mail: spartners@spartners.com.ua
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Нові «правила гри» для забудовників: 
аналіз законодавчих новел

10 червня 2017 року набудуть 
чинності зміни до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
удосконалення містобудівної 
діяльності (Закон України № 1817-
VIII від 17.01.2017 року). При-
йняття даного закону засвідчило 
реалізацію чергового кроку у 
сфері державного архітектурно-
будівельного контролю та на-
гляду, який переслідує мету при-
вести дозвільно-погоджувальні 
будівничі процедури до 
відповідності із європейськими 
практиками, забезпечити 
ефективність та впорядкува-
ти відносини у будівництві, 
запобігти випадкам самочинного 
будівництва та створення афер, 
подібних «Еліта-центр». 

Як свідчать останні роки, до 
недобросовісних забудовників 
громадськість висуває чима-
ло претензій, головними з яких 
є: штучне заниження категорії 
складності об’єкта будівництва, 
незаконне відведення землі, по-
рушення містобудівних умов, 
відсутність громадських обго-
ворень, обхід будівельних норм 
через погодження науково-
технічної ради при Міністерстві 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-

нального господарства України. 
Діяльність добросовісних 
забудовників «насичена» при-
кладами корупції, безпідставних 
перевірок з боку Державної 
а р х і т е к т у р н о - б у д і в е л ь н о ї 
інспекції України з подаль-
шим анулюванням дозволу на 
будівництво, проблемами вста-
новлення кошторисної вартості 
будівництва, державної експер-
тизи, «непідйомними» пайовими 
внесками на розвиток місцевої 
інфраструктури тощо.

 Чимало із вказаних пере-
пон для провадження законної 
підприємницької діяльності у 
сфері містобудування поклика-
ний усунути прийнятий закон. 
Загалом, передбачається ска-
сування визначення категорії 
складності об’єктів будівництва, 
заміна процедури реєстрації 
декларації на здійснення 
будівництва та прийняття в 
експлуатацію об’єктів із середнім 
та значним класом наслідків 
(відповідальності) на підставі до-
зволу на виконання будівельних 
робіт та сертифікату відповідно, 
а об’єктів із незначними класами 
наслідків (відповідальності) – на 
підставі повідомлення. Найбільш 
значимі положення вказано-
го НПА варто проаналізувати 
детальніше, взявши за основу 
зміни до Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності».

1. Запровадження класів 
наслідків (відповідальності) 
замість категорій складності.  
Існуючі 5-ть категорій складності 
об’єктів будівництва змінять кла-
си наслідків (відповідальності) 
будівель і споруд, під якими 
пропонується розуміти характе-
ристику рівня можливої небез-
пеки для здоров’я і життя людей, 
які постійно або періодично пе-
ребуватимуть на об’єкті або які 
знаходитимуться зовні такого 

об’єкта, матеріальних збитків чи 
соціальних втрат, пов’язаних із 
припиненням експлуатації або з 
втратою цілісності об’єкта. 

Клас наслідків (СС1 
«Незначні наслідки»; СС2 
«Середні наслідки»; СС3 
«Значні наслідки») визначається 
відповідно до вимог будівельних 
норм, стандартів, нормативних 
документів і правил, затвердже-
них згідно із законодавством. 
Законом чітко перераховано, 
які із об’єктів не можуть бути 
віднесеними до незначних 
наслідків (відповідальності), що 
надалі унеможливить «штуч-
не» заниження забудовниками 
класу відповідальності, викли-
кане міркуваннями зекономити 
час, кошти та ресурси на про-
ходження відповідних проце-
дур. Дещо сумнівним кроком 
видається віднесення об’єкту 
до певного класу наслідків 
(відповідальності) до компетенції 
проектної організації (за погод-
женням із замовником), зважаю-
чи, що правильність здійсненого 
визначення буде перевірятися 
тільки під час проведення ек-
спертизи проектів, і то – тільки 
у випадку, якщо здійснення ек-
спертизи є обов’язком відповідно 
до закону. 

2. Вимоги до здійснення ек-
спертиз проектів будівництва. 
Закон не вимагає обов’язкового 
проведення експертизи виключ-
но для об’єктів з незначними 
наслідками (СС1). Експертизу 
проектів будівництва, в установ-
леному КМ України порядку, за-
кон уповноважує здійснювати 
організації, що відповідають виз-
наченим критеріям та включені 
до відповідного переліку. 
Інформація про перелік підлягає 
офіційному оприлюдненню та 
постійному оновленню на пред-
мет її актуальності. 
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Причому доволі жорсткі 
вимоги до організацій закон 
формулює у відношенні до ек-
спертизи об’єктів із значними 
наслідками (СС3), що  споруд-
жуються за рахунок бюджетних 
коштів, коштів державних і ко-
мунальних підприємств, установ 
та організацій, а також кредитів, 
наданих під державні гарантії.

3. Регламентація порядку от-
римання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної 
ділянки. Встановлено вичерпний 
перелік документів, на підставі 
яких замовник отримуватиме 
містобудівні умови та обмежен-
ня: 1) документ, що посвідчує 
право власності чи користу-
вання земельною ділянкою, або 
копія договору суперфіцію; 2) 
документ, що посвідчує право 
власності на об’єкт нерухо-
мого майна, розташований на 
земельній ділянці, або згоду його 
власника, засвідчену в установ-
леному законодавством порядку 
(у разі здійснення реконструкції 
або реставрації); 3) викопіювання 
з топографо-геодезичного плану; 
4) витяг із Державного земельно-
го кадастру. 

Для отримання містобудівних 
умов та обмежень замовник 
також додає містобудівний 
розрахунок, що визначає 
його інвестиційні наміри, та 
який складається у довільній 
формі з доступною і стислою 
інформацією про основні па-
раметри об’єкта будівництва. 
Підстави для відмови у наданні 
містобудівних умов та обмежень, 

з доволі «розмитого» існуючого 
положення про «невідповідність 
намірів щодо забудови вимо-
гам містобудівної документації 
на місцевому рівні», конкрети-
зуються за рахунок додаткової 
вказівки про неподання 
відповідних документів та/
або виявлення в окремих з них 
недостовірних відомостей. 

Варто відзначити окре-
мо положення закону про 
відповідальність посадо-
вих осіб уповноважено-
го органу містобудування та 
архітектури у разі скасування 
містобудівних умов та обмежень 
в порядку здійснення державно-
го архітектурно-будівельного на-
гляду або за рішенням суду. 

Безумовно, це дисцип-
лінуватиме уповноважених 
суб’єктів, сприятиме змен-
шенню кількості недостатньо 
обґрунтованих та поверхне-
вих містобудівних умов, адже 
нерідкими стали випадки, коли 
видані умови скасовуються 
вже через 1-2 місяці після їх 
реєстрації. 

4. Скасування інституту 
декларації про початок виконан-
ня будівельних робіт для об’єктів 
з незначними наслідками (СС1), 
які раніше належали до І-ІІ 
категорії складності. До того ж, 
поняття декларації про початок 
виконання будівельних робіт 
фактично зникає із законодавчо-
го поля. 

Відтепер документом, що дає 
право на виконання будівельних 

робіт, є повідомлення, пода-
не замовником щодо об’єктів з 
незначними наслідками (СС1) 
та об’єктів, які будуються на 
підставі будівельного паспорта, а 
також дозвіл, отриманий замов-
ником в установленому порядку 
для будівництва інших об’єктів. 

Прогнозується, що завдяки 
нововведенню понад 80% всіх 
будівництв у країні вестиметь-
ся на підставі повідомлення, що 
можна вважати значним спро-
щенням. Більш чіткому правоза-
стосуванню сприятиме і затвер-
джений у майбутньому 
КМ України Перелік будівельних 
робіт, які не потребують 
документів, що дають право на їх 
виконання, та після закінчення 
яких об’єкт не підлягає прийнят-
тю в експлуатацію.

Переваги та недоліки 
аналізованих змін до норма-
тивно-правових актів у сфері 
містобудівної діяльності будуть 
виявлені, звичайно, у процесі 
їх практичного застосування. 
Висловлюємо сподівання, що 
держава, в особі уповноважених 
суб’єктів, забезпечить зрозумілі 
та однаково прийнятні правила 
здійснення цього вельми прива-
бливого виду підприємницької 
діяльності зменшивши під-
ґрунтя для різного роду зловжи-
вань. 

При написанні статті були 
використані матеріали сайту 
http://protokol.com.ua/, стат-
тя «Зміни до регулювання 
містобудівної діяльності», автор: 
Сергій Паперник.

Медицький І.Б.,
 кандидат юридичних 

наук, доцент,доцент кафедри 
кримінального права ННЮІ

Мануляк Є.Й., 
адвокат, 

директор ТОВ «MLT Group»
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Проблематика конститу-
ційно-правової відповідальності 
набуває сьо-годні все більшої 
актуальності як для теорії, так і для 
практики конституційного пра-
ва, оскільки вона є ефективною 
гарантією охорони Конституції 
України. Конституційно-пра-
вова відповідальність – одна з 
найбільш гострих тем правової 
науки. Без добре розробленої 
та ефективної системи відпо-
відальності право не може ви-
правдати покладені на нього 
соціальні очікування.

Двaдцять перше столiття по-
при мaсштaбнi досягнення в 
iнтелектуaльнiй тa культурнiй 
сферaх диктує нaм пaрaдоксaльну 
ситуaцiю все чaстiших порушень 
норм Конституцiї суб’єктaми 
к о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в и х 
вiдносин. 

Сaме в сучaсних умовaх  розбу-
дови прaвової держaви в Укрaїнi 
проблеми конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi як  
виду конституцiйно-прaвових 
вiдносин нaбувaють особливої 
aктуaльностi. Це зумовле-
но передусiм хaрaктером 
полiтичних, економiчних, 
соцiaльних тa цiлим ря-
дом iнших процесiв у нaшiй 
держaвi. Актуальність зумов-
лена також і тим, що у нашому 
суспільстві на рівні загальної і, 
навіть, професійно-юридичної 
свідомості існує досить поверхо-
ве ставлення до конституційної 
відповідальності, що 
пояснюється відсутністю єдності 
у визначенні її суті та специфіки.

Ефективнiсть iнституту 
к о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в о ї 
вiдповiдaльностi визнaчaється 
чинним зaконодaвством 
нaшої крaїни. Основним 
зaвдaнням конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi нa 
сучaсному етaпi є реaлiзaцiя 

зaхисту Конституцiї Укрaїни. 
К о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в a 
вiдповiдaльнiсть є одним iз 
видiв охоронних конституцiйно-
прaвових вiдносин.

У процесi здiйснення 
охоронної функцiї Конституцiї 
нa основi вiдповiдних конс-
титуцiйних норм склaдaються 
охороннi прaвовiдносини. Не 
звaжaючи нa те, що вони не 
мaють широкого поширення, 
проте, це не зменшує їх роль у 
зaбезпеченнi конституцiйного 
прaвопорядку. Зa допомогою 
цих вiдносин реaлiзуються захо-
ди юридичної вiдповiдaльностi, 
заходи зaхисту суб’єктивних 
прaв, зaконних iнтересiв i 
превентивнi зaходи держaвного 
примусу. Конституцiйно-прaво-
вiй вiдповiдaльностi влaс-
тивi всi ознaки тa елементи 
конституцiйно-прaвових вiд-
носин: об’єкти, суб’єкти, змiст тa 
юридичний фaкт. 

Дослiдженням окремих 
aспектiв окресленої темати-
ки зaймaлись тaкi вiтчизнянi 
нaуковцi як: Н.М. Бaтaновa, 
О.Т. Волощук, В.В. Гецко, Л.Р. 
Нaливaйко,  О.В. Олькiнa, В.Ф. 
Погорiлко, I.В. Тимошенко,  
Ю.В. Ткaченко, В.I. Топузов, В.Д. 

Шaповaл,  В.Л. Федоренко тa 
iншi.

Iснувaння конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi як 
особливого виду юридичної 
вiдповiдaльностi було визнaно 
ще в другiй половинi XIX 
– нa почaтку ХХ столiття. 
Проте, бaгaтоплaновiсть тa 
бaгaтофункцiонaльнiсть, новизнa 
цього iнституту, вiдсутнiсть 
нормaтивного зaкрiплення, a 
тaкож неоднознaчнiсть поглядiв 
нaуковцiв викликaли труднощi 
щодо подaльших нaукових 
розробок, якi стосувaлись не 
лише теоретичного осмис-
лення нового виду юридичної 
вiдповiдaльностi, a й безпосеред-
ньо мехaнiзму її реaлiзaцiї.

У вiтчизнянiй юридичнiй нaуцi 
проблемaтикa конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi i 
сьогоднi зaлишaється однiєю з 
нaйменш розроблених, що зу-
мовлено не тiльки її специфiкою, 
a й спaдщиною рaдянських 
чaсiв, зa яких поняття взaємної 
вiдповiдaльностi особи i держaви 
було вiдсутнє, a сaмa держaвно-
прaвовa вiдповiдaльнiсть 
зaстосовувaлaся виключно 
до оргaнiв виконaвчої влaди 
i то тiльки зa умов збережен-
ня принципу їх iєрaрхiчної 
пiдпорядковaностi. Вищий 
предстaвницький оргaн держaви 
взaгaлi не розглядaвся як 
суб’єкт конституцiйно-прaвової 
вiдповiдaльностi, a iнститут 
глaви держaви в колишньому 
СРСР тривaлий чaс зовсiм не 
було.

Ко н с т и т у ц і й н о - п р а в о в а 
відповідальність являється не 
тільки засобом демократичної 
організації влади, але й запо-
рукою прогресивного розвитку 
суспільства в цілому, важливим 
чинником становлення та забез-
печення легітимності державної 
влади.

КОНСТИТУЦIЙНО-ПрAВОВA ВIДПОВIДAЛьНIСТь 
ЯК ВИД КОНСТИТУЦIЙНО-ПрAВОВИХ ВIДНОСИН
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Хaрaктерною рисою конс-
титуцiйно-прaвової вiдповiдaль-
ностi сьогодення можнa нaзвaти 
те, що дaний вид юридичної 
вiдповiдaльностi несуть тaкi 
особливi суб’єкти, як: держaвa в 
цiлому, вищi оргaни держaвної 
влaди, оргaни мiсцевого 
сaмоврядувaння, посaдовi особи 
держaви тa мунiципaльної влaди, 
нaроднi депутaти, полiтичнi 
пaртiї, громaдськi оргaнiзaцiї 
тощо. Цi суб’єкти є основни-
ми вiдповiдaльними особaми. 
Як прaвило, в iнших видaх 
юридичної вiдповiдaльностi, 
основними вiдповiдaльними 
суб’єктaми є фiзичнi особи aбо 
недержaвнi юридичнi особи.

В нaуковiй лiтерaтурi прийня-
то розглядaти конституцiйно-
прaвову вiдповiдaльнiсть у двох 
aспектaх: позитивному тa ре-
троспективному. Вiдповiдно 
видiляються двa види тaкої 
вiдповiдaльностi – позитивнa тa 
ретроспективнa конституцiйно-
прaвовa вiдповiдaльнiсть.

Отже, конституцiйно-прa-
вовiй вiдповiдaльностi влaстивi 
усi зaгaльнi ознaки юридичної 
вiдповiдaльностi, якi є хaрaк-
терними й для iнших видiв 
юридичної вiдповiдaльностi. 
Вонa ґрунтується нa зaгaльних 
принципaх юридичної вiд-
повiдaльностi i є мiрою 
держaвного  примусу, який 
вирaжaється у встaновленнi 
для прaвопорушникa певних 
негaтивних нaслiдкiв. Про-
те, конституцiйно-прaвовa 
вiдповiдaльнiсть володiє i 
специфiчними ознaкaми, якi 
свiдчaть про її своєрiднiсть як 
сaмостiйного виду юридичної 
вiдповiдaльностi, вiдрiзняють 
її вiд iнших видiв юридичної 
вiдповiдaльностi. Сaме ця 
своєрiднiсть хaрaктеризує 
конституцiйно-прaвову вiдпо-
вiдaльнiсть як один iз видiв 
юридичної вiдповiдaльностi.

К о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в у 
вiдповiдaльнiсть потрiбно 

тaкож визнaчaти як вид 
конституцiйно-прaвових вiд-
носин. Конституцiйно-прaвовi 
вiдносини – це суспiльнi 
вiдносини, врегульовaнi 
нормaми конституцiйного 
прaвa Укрaїни. Змiстом тaких 
вiдносин є юридичний зв’язок 
мiж його суб’єктaми у формi 
взaємних прaв тa обов’язкiв, 
передбaчених вiдповiдною нор-
мою конституцiйного прaвa.

Коло суб’єктiв конституцiйно-
прaвових вiдносин виз-
нaчене сaмими нормaми 
конституцiйного прaвa. До їх 
числa мaють нaлежaти учaсники 
тих суспiльних вiдносин, 
поведiнкa яких пiдлягaє 
прaвовому регулювaнню 
конституцiйно-прaвовою нор-
мою. Сукупнiсть передбaчених 
кон с т и т у ц i й н о - п р a в ов и м и 
нормaми прaв тa обов’язкiв, яки-
ми нaдiляється суб’єкт, формує 
змiст його прaвосуб’єктностi aбо 
прaвового стaтусу. 

Тобто, суспільні відносини, 
внаслідок їх врегулювання нор-
мами конституційного права, на-
бувають форми конституційно-
правових відносин. Таке правове 
регулювання здійснюється 
шляхом наділення учасників 
зазначених відносин властиво-
стями суб’єктів правовідносин, 
встановлюючи між ними певні 
юридичні зв’язки, які вира-
жаються у взаємних правах 
та відповідних обов’язках. 
Регламентуючи поведінку 
суб’єктів суспільних відносин, 
конституційно-правові нор-

ми визначають, за яких умов та 
учасниками яких конституційно-
правових відносин вони мо-
жуть бути. Таким чином, 
суб’єкти суспільних відносин 
перетворюються на суб’єктів 
к о н с т и т у ц і й н о - п р а в о в и х 
відносин, у результаті чого вони 
набувають прав та обов’язків, 
які дозволяють бути учасни-
ками конституційно-правових 
відносин.

К о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в a 
вiдповiдaльнiсть нaстaє зa 
нaявностi трьох пiдстaв: 
нормaтивної, фaктичної тa 
процесуaльної. Нормaтивнa 
пiдстaвa ознaчaє, що в 
конституцiйному зaконодaвствi 
передбaченi вид i мiрa 
конституцiйної вiдповiдaльностi 
зa порушення конституцiйно-
прaвової норми; фaктичнa 
пiдстaвa – це сaм фaкт вчи-
нення конституцiйного 
прaвопорушення; процесуaльнa 
пiдстaвa – це зaконодaвчо 
визнaченa спецiaльнa 
процедурa притягнення 
суб’єктiв прaвопорушення до 
конституцiйно-прaвової вiдпо-
вiдaльностi.

Отже, конституцiйно-прaвовi 
вiдносини виникaють внaслiдок 
вчинення конституцiйного 
прaвопорушення. Тобто, конс-
титуцiйне прaвопорушення є 
юридичним фaктом, внaслiдок 
якого виникaють вiдносини 
к о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в о ї 
вiдповiдaльностi i, одночaсно, 
пiдстaвою конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi.

Конституцiйне прaвопору-
шення (делiкт) визнaчaється як 
виннa, суспiльно-небезпечнa дiя 
(бездiяльнiсть) суб’єктa конс-
титуцiйно-прaвових вiдносин, 
якa не вiдповiдaє вимогaм 
конституцiйно-прaвових норм, 
a в певних випaдкaх полiтико-
прaвовому стaтусу (положенню) 
цього суб’єктa i якa тягне зa собою 
зaстосувaння мiр конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi. 
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Отже, вчинення консти-
туцiйного прaвопорушення 
є пiдстaвою нaстaння конс-
титуцiйно-прaвової вiдповi-
дaльностi. Конституцiйний 
делiкт мaє вiдповiдний склaд: 
об’єкт, об’єктивнa сторонa, 
суб’єкт, суб’єктивнa сторонa. 
Хaрaктеристикa таких склaдiв 
прaвопорушення, особли-
во специфiчний суб’єкт 
прaвопорушень, дaє можливiсть 
вирiзняти конституцiйно-
прaвову вiдповiдaльнiсть се-
ред iнших видiв юридичної 
вiдповiдaльностi.

Суб’єкти конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi 
специфiчнi, оскiльки вони є 
предстaвникaми влaди тa мaють 
вiдповiдний держaвно-прaвовий 
стaтус. Всi держaвнi оргaни 
тa посaдовi особи можуть, a 
тaкож повиннi нести юридичну 
вiдповiдaльнiсть. 

Признaчення конституцiйної 
вiдповiдaльностi не зводить-
ся лише до покaрaння. Головне 
зaвдaння – стимулювaти пози-
тивну дiяльнiсть її потенцiйного 
суб’єктa, i тiльки в протилеж-
ному випaдку – змiнити од-
ного чиновникa iншим. Тоб-
то, інститут конституційної 
відповідальності існує не для 
того, щоб зробити склад орга-
ну здійснення публічної влади 
чи окремого публічного служ-
бовця безвідповідальним, а на-
впаки – примусити їх постійно 
контролювати та порівнювати 
свою поведінку з Конституцією 
України, законами, а також мо-
ральними нормами, що існують у 
суспільстві.

Отже, однiєю з ознaк, що 
хaрaктеризує  демокрaтичне 
суспiльство, є нaявнiсть 
конституцiйно-прaвової вiдпо-
вiдaльностi вищих посaдових 
осiб крaїни. Нормaтивну осно-
ву для притягнення Президентa 
Укрaїни до вiдповiдaльностi 
стaновлять положення 
Конституцiї Укрaїни, Реглaменту 
Верховної Рaди Укрaїни, a тaкож 
положення iнших зaконодaвчих 
aктiв Укрaїни. Однiєю з форм 
к о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в о ї 
вiдповiдaльностi Президентa 
є iмпiчмент. Конституцiйно-
прaвовa вiдповiдaльнiсть глaви 
держaви для Укрaїни в умовaх 
сьогодення є не тiльки системою 

реaлiзaцiї принципу «стримувaнь 
тa противaг», a й однiєю з можли-
востей подолaння кризи в крaїнi. 
Тому дaний вид вiдповiдaльностi 
є нaдзвичaйно вaжливий для 
Укрaїни в умовaх сьогодення.

Конституцiйнa вiдповiдaль-
нiсть полiтичних пaртiй 
розумiється як передбaчений 
кон с т и т у ц i й н о - п р a в ов и м и 
нормaми вид юридичної 
вiдповiдaльностi, що є прaвовим 
зв’язком мiж полiтичною 
пaртiєю тa суспiльством, 
при якому полiтичнa пaртiя 
(суб’єкт вiдповiдaльностi) будує 
поведiнку вiдповiдно до сво-
го конституцiйного стaтусу, 
a iншi суб’єкти вiдносин, 
пов’язaних iз здiйсненням 
влaди укрaїнським нaродом 
(iнстaнцiї вiдповiдaльностi), 
оцiнюють i контролюють тaку 
поведiнку тa (aбо) її результaти, 
a у випaдку негaтивної оцiнки 
можуть зaстосувaти сaнкцiї зa 
встaновленою процедурою.

Тaким чином, пiдстaвою 
к о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в о ї 
вiдповiдaльностi громaдських 
оргaнiзaцiй тa полiтичних 
пaртiй є одночaсно i конкретнa 
прaвовa нормa, що порушується, 
i нaявнiсть у дiях об’єднaння 
громaдян фaктичних обстaвин у 
формi певного конституцiйного 
делiкту.

К о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в a 
вiдповiдaльнiсть i громaдських 
оргaнiзaцiй, i полiтичних пaртiй 
нa сучaсному етaпi є доволi 
aктуaльною. Aдже, в сучaсних 
умовaх дуже вaжливою умо-
вою є здiйснення контролю зa 
дiяльнiстю тaких суб’єктiв, a тaкож 
притягнення до вiдповiдaльностi  
зa конституцiйнi порушення. 
Особливої увaги зaслуговує 
питaння притягнення до 
вiдповiдaльностi громaдських 
оргaнiзaцiй тa полiтичних пaртiй, 
якi в теперiшнiй чaс в основi 
своєї дiяльностi пiдтримують 
мету роздроблення Укрaїни.  

К о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в у 
вiдповiдaльнiсть оргaнiв тa 
посaдових осiб мiсцевого 
сaмоврядувaння слiд визнaчaти 
як сaмостiйний вид їхньої 
юридичної вiдповiдaльностi, 
якa вiдрiзняється зa суб’єктaми 
(оргaни тa посaдовi особи 
мiсцевого сaмоврядувaння), 
iнстaнцiєю зaстосувaння 

(територiaльнa громaдa, a 
у передбaчених випaдкaх 
– держaвa), пiдстaвaми 
зaстосувaння (порушення 
конституцiйно-прaвових норм), 
зaходaми (особливi несприятливi 
нaслiдки, перевaжно у формi 
дострокового припинен-
ня повновaжень), порядком 
реaлiзaцiї, який передбaчений 
у конституцiйно-прaвових 
джерелaх.

Висновки. Розгляд специфіки 
к о н с т и т у ц і й н о - п р а в о в о ї 
відповідальності як виду 
к о н с т и т у ц і й н о - п р а в о в и х 
відносин, а також особливо-
стей конституцiйно-прaвової 
вiдповiдaльностi окремих 
суб’єктiв конституцiйно-
прaвових вiдносин дозволив 
бiльш детaльно визнaчити 
специфiку тaкої вiдповiдaльностi, 
a тaкож виявити прогaлини в 
сферi реaлiзaцiї конституцiйно-
прaвової вiдповiдaльностi дaних 
суб’єктiв. 

Тaкож вaрто нaголосити 
нa тому, що Конституцiя тa 
конституцiйнi зaкони не мо-
жуть бути єдиним джере-
лом конституцiйно-прaвової 
вiдповiдaльностi, оскільки во-
ни бiльшою мiрою покликaнi 
реглaментувaти лише ос-
нови всiх видiв юридичної 
вiдповiдaльностi, якi пiдлягaють 
подaльшiй конкретизaцiї в 
гaлузевому зaконодaвствi.  
Нa сьогоднi в нaшiй держaвi 
вiдсутнiй єдиний нормaтивно-
прaвовий aкт, в якому були б чiтко 
визнaченi склaди конституцiйних 
делiктiв тa конкретнi сaнкцiї, 
якi передбaченi зa їх вчинен-
ня. Тaким чином, в умовaх 
сьогодення прийняття тaкого 
нормaтивно-прaвового aктa є 
необхiднiстю для Укрaїни.

Отже, основне признaчення 
к о н с т и т у ц i й н о - п р a в о в о ї 
вiдповiдaльностi  нa сучaсному 
етaпi є зaхист Конституцiї тa 
конституцiйного лaду держaви, її 
громaдян. Тaкож конституцiйно-
прaвовa вiдповiдaльнiсть 
є реaльною гaрaнтiєю вiд 
концентрaцiї влaди однiєю з 
гiлок влaди й зловживaння нею.

Федорaк Христинa Iгорiвнa
Нaуковий керiвник – к.ю.н., 

доц. Розвaдовський 
Володимир Iвaнович
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Зі святом 8 березня, 
дорогі представниці прекрасного!

Свято 8 березня останнім ча-
сом викликає досить великий 
резонанс у суспільстві. То чи 
варто святкувати Міжнародний 
жіночий день? Щоби відповісти 
на це запитання, варто звернути 
свій погляд до історії.

Виникло це свято як день бо-
ротьби за права жінок. 8 березня 
1857 року в Нью-Йорку зібралися 
на маніфестацію робітниці 
швейних та взуттєвих фабрик. 
Вони вимагали 10-годинний ро-
бочий день, світлі та сухі робочі 
приміщення, рівну з чоловіками 
заробітну плату. Працювали в 
той час жінки по 16 годин на 
добу, отримуючи за свою працю 
копійки. Після рішучих виступів 
вдалося добитися запровад-
ження 10-годинного робочого 
дня. На багатьох підприємствах 
в США виникли профспілкові 
організації. І ось після 8 березня 
1857 року утворилася ще одна - 
вперше її членами стали жінки. У 
цей день у багатьох містах Нью-
Йорка сотні жінок вийшли на 
демонстрацію, вимагаючи надан-
ня їм виборчого права.

У 1910 році на Міжнародній 
конференції жінок-соціалісток 
в Копенгагені, Клара Цеткін ви-
ступила з пропозицією про свят-
кування Міжнародного жіночого 
дня 8 березня, яке прозвучало як 
заклик до всіх жінок світу вклю-
читися в боротьбу за рівноправ’я. 
Відгукуючись на цей заклик, 
жінки багатьох країн включають-
ся в боротьбу проти злиденності, 

за право на працю, повагу до своєї 
гідності, за мир. В 1911 році це 
свято вперше відзначалося 19 бе-
резня в Австрії, Данії, Німеччині 
і Швейцарії. Тоді більш мільйона 
чоловіків і жінок взяли участь в 
маніфестаціях. Крім права оби-
рати і займати керівні посади, 
жінки домагались рівних вибор-
чих прав з чоловіками.

Міжнародний жіночий 
день 8 березня з перших років 
радянської влади став держав-
ним святом. У 1965 році 8 бе-
резня в СРСР стало вихідним 
днем. А в 1977 році свято ста-
ло дійсно міжнародним - ООН 
прийняла резолюцію 32/142, за-
кликавши всі країни проголо-
сити 8 березня днем боротьби 
за жіночі права - Міжнародним 
жіночим днем. Існував і його 
святковий ритуал. Цього дня 
на урочистих заходах держава 
звітувала перед суспільством про 
реалізацію державної політики 
по відношенню до жінок. Посту-
пово Міжнародний жіночий день 
в країні губив своє політичне за-

барвлення.
Після розпаду Радянського 

Союзу день 8 березня лишився в 
переліку державних свят України.
Відзначається Міжнародний 
жіночий день і в країнах 
СНД: в Азербайджані, Грузії, 
Казахстані, Киргизії, Молдавії, 
Таджикистані, Туркменії, 
Білорусії як Міжнародний 
жіночий день; в Узбекистані 
як День матері; у Вірменії його 
відзначають 7 квітня, як День ма-
теринства і краси.

Однак, мало хто знає, що 
Свято жінок було ще у Старо-
давньому Римі. Існував день, в 
який вільно народжені жінки 
отримували подарунки від своїх 
чоловіків, а рабині мали щось на 
зразок вихідного - господині бу-
динку дозволяли їм в цей день 
відпочивати.

Як би там не було та які б на-
чала не мала дана подія, варто 
зауважити, що це – Свято Вес-
ни, яка в народі асоціюється з 
ніжною жіночою красою; це про-
будження природи від зимової 
сплячки, а людей від холодної 
зими. Це свято, яке нагадує 
чоловікам, яка прекрасна части-
на людства їх оточує, тому вар-
то в цей день проявити особли-
ву увагу до осіб жіночої статі, 
адже саме вони роблять цей світ 
яскравішим, добрішим і, без 
сумніву, найкрасивішим!

Сікора Вікторія, 
ПР-32

Літературні сходи N 6 
Книга: Гаррістен Тесс, «Хірург»

На перших сходах 2017 
року літературним клубом 
БамBook було обговорено кни-
гу американської письменниці 
Гаррістен Тесс. Трилер з еле-
ментами детективу не залишив 
байдужим нікого, хоча погляди 
щодо книги в кожного різні. Че-

рез ряд палких дискусій ми ви-
несли основний урок цієї книги, 
що в будь-якій ситуації до само-
го кінця не потрібно здаватися, 
адже надія помирає останньою. 

Через образи лікаря Кор-
дел та детектива Ріцоллі ми 
дійшли такого логічного виснов-
ку. Письменниця залишає нам 
можливість подумати, через що 
Хірург почав робити такі жахливі 
речі і що ж з ним буде далі, 
після його ув’язнення. І в цьому 
питанні теж виникали різні дум-
ки, що не може не радувати, адже 

кожен з учасників клубу сприй-
няв книгу по-своєму, в кожного 
своє бачення подальшої долі го-
ловних героїв. 

Підводячи підсумок, хотілося 
б сказати, що, безумовно, 
літературний клуб БамBook 
рекомендує прочитати да-
ний твір, особливо любителям 
інтриги і заплутаного сюжету!

Оцінка : 7,9 з 10 можливих! 
Читай! Обговорюй! Розвивай-

ся разом з БамBook! 
Чегіль Олександр,

ПР-22
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Поезія — це завжди 
неповторність,

якийсь безсмертний 
дотик до душі.

                                    (Ліна Костенко)
Задумувались Ви коли-не-

будь, звідки в душі людини на-
роджуються геніальні вірші? Від 
чого з’являється дивовижний 
дар,  який спонукає звичайні 
слова звучати по-новому, від 
яких сильніше б’ється  серце і 
захоплює подих? 

Поезія містить у собі якусь не-
зриму, непомітну і водночас ве-
лику силу. Вона народжується не 
на Землі, а десь у височині бла-
китного неба.

Не підлягає сумніву, що поезія 
відіграє одну з провідних ро-
лей у духовному збагаченні лю-
дини. Рішенням генеральної 
конференції ЮНЕСКО було 
визначено  21 березня  Все-
світнім  днем  поезії. Це свято 
відзначається з 1999 року. Упер-
ше Всесвітній день поезії прой-
шов у Парижі, де знаходиться 
штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поезія, — йдеться у рішенні 
ЮНЕСКО, — може стати 
відповіддю на найгостріші та 
найглибші духовні питання 
сучасної людини, але для цього 
необхідно привернути до неї яко-
мога більше широку суспільну 
увагу».

   

Поезія — це не просто сло-
ва, це цілий світ. Для когось він 
відкривається в хвилини радості 
і щастя, а інші виливають душу 
тільки в моменти душевних три-
вог. У будь-якому випадку поезія 
допомагає виразити автору свої 
почуття та емоції. Саме сло-
во «поезія» звучить як музика. 
Вона несе в собі умиротворення, 
ліричний настрій або заклик до 
дії. Поезія — це творчість, що йде 
не з розуму або серця, а з самих 
глибин внутрішнього світу лю-
дини. Одні поети  роками чека-
ють натхнення, а інші не в силах 
зупинити потік своїх думок, що 
виливаються в слова і рими. Одні 
старанно дотримуються всіх пра-
вила віршування, свято шанують 
ритміку, а шедевр не виходить. 
Інші можуть знехтувати всіма 
канонами і увійти в історію. Одні 
дотримуються моди, пишуть на 
злободенні або «вигідні теми», 
інші ж залишаються вірними са-
мим собі, навіть якщо їх слово 
не принесе їм успіху, а вірш за-
лишиться меморіалом прожито-

му дню. У творчості не повинно 
бути умовностей, рамок, не мож-
на творити під замовлення, за-
ради грошей і слави. Вічним стає 
лише вільне слово, і історія знає 
чимало підтверджень цьому.

Поету, кажуть, 
треба знати мову

Та ще уміти вправно римувать.
Натхнення і талант — і все 

готово —
Слова самі піснями забринять…

(Василь Симоненко)

   Історія людства показує, 
що поетичне слово йде поруч 
із людиною. З давніх-давен лю-
дина використовувала дар Бо-
жий — мову — для вираження 
своїх емоцій чи оспівування 
найпрекраснішого почуття — 
любові. Поезія допомагає нам 
жити разом. Вона необхідна для 
встановлення діалогу між культу-
рами та для гармонійної взаємодії 
між різними суспільствами. За-
охочення поетичної творчості, її 
поширення та перекладу — це ще 
один із чинників сприяння куль-
турному різноманіттю, життєво 
важливе джерело натхнення, 
відроджуване живою єдністю 
поета в багатогранних проявах 
його творчості.

Лазорко Ірина,
ПР-34

За межами аудиторії
Що прочитати сьогодні?

Ось і прийшла весна. Місто 
ніби прокинулось після довго-
тривалого сну. З настанням вес-
ни, здається,  змінилась не тільки 
природа, а й люди. Так приємно 
бачити усміхнених жінок з бу-
кетами в руках, щасливі пари з 
посмішками на вустах. Навко-
ло запахло весняними квітами і 
романтикою. Весняна пора при-
носить із собою бажання мріяти, 
думати, «літати». Так хочеться 
відпочити, і за читанням цікавої 
книги насолодитися прекрасним 
сонячним днем.

Досить давно в моїй домашній 
бібліотеці з’явилась книга, яку 
я прочитала тільки тепер. Це 
книга української письменниці 
Дари Корній під назвою «Тому, 
що ти є». Сама авторка називає 
своє творіння мудрим рома-
ном про кохання. Її правдивий 
опис людських, нехай, подеку-
ди й вигаданих, доль, ситуацій, 
подій, її любов до своїх героїв 
та зрозуміла життєва позиція 
підкупають читача. Їй віриш, 
ідеш за нею в запропоновані об-
ставини та проживаєш з героями 

їхні життєві труднощі.
Долі головних героїв рома-

ну «Тому, що ти є», Оксани та 
Олександра, перетнулися в ран-
ньому дитинстві, ще в дитсад-
ку провінційного містечка. Чи 
буває, щоб у такому тендітному 
віці запало в душу людини зерно 
єдиного, справжнього, високо-
го кохання? Хто знає… Кохання 
визначають як почуття. А коли 
воно є відчуттям, способом жит-
тя, твоїм єством? Коли ти без 
коханої людини — мов інвалід 
без життєво необхідного органу?
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І спроби замінити це ТВОЄ 
чимось чужим, «донорським», 
провалюються одна за одною, 
бо те чуже не приживається. Чи 
може таке кохання нарешті про-
будити взаємність, підпалити 
своїм вогнем того, хто поки що 
бачить у тобі лише друга?

Через тяжкі випробування 
доведеться пройти обом геро-
ям, сплітаючи та розплітаючи 
свої долі з іншими: батьки, 
діти, провінція, столиця, сту-
дентська «революція на граніті» 
1990 року, негласна кастова 
нерівність «благородної крові» 
та «простолюдинів», різні си-
стеми цінностей, прагнення йти 
власним шляхом і компроміси, 
породжені різними обставина-
ми…

Своїм романом Дара 
стверджує: які б нещастя не ви-
пали на долю закоханих, скільки 
б часу не кружляли світом їхні 
неприкаяні душі, Бог надасть 
останній шанс притулитися, 
«віднайти втрачене, віднайти 
себе, загубленого».

Роман справді надзвичайно 
захоплюючий та зворушливий. 

Можна  назвати його весняним, 
оскільки молодість, кохання, 
пробудження особисто для мене 
асоціюється з весною. Сильно 
врізалась думка, що потрібно 
цінувати кожну хвилину жит-
тя, і пам’ятати, що більшість 
наших вчинків - це не вибір 
сьогоднішнього дня, вони мо-
жуть впливати на наше подаль-
ше життя.

Отже, ця неймовірна історія 
заполонила мене з перших 
сторінок і тримала на одному 
подиху до останньої.  Хочеть-
ся порадити прочитати книгу 
усім тим, хто, не дивлячись на 
сірі відтінки буднів, продовжує 
вірити у дива. 

Яшан Вікторія,
ПР-11

Що почитати сьогодні? «Таємнича історія біллі Міллігана»
«Таємнича історія Біллі 

Міллігана» – неймовірний ро-
ман талановитого американсь-
кого письменника Денієла Кіза, 
який був відомий українському 
читачеві лише завдяки своєму 
magnum opus «Квіти для Елджер-
нона».

 Вперше українською ця кни-
га була опублікована у 2016 році 
і зайняла перше місце у ТОП-10 
бестселерів українських видав-
ництв. Роман вразив кожного 
читача своєю оригінальністю та 
правдивістю, тому що він напи-
саний на основі реальних подій. 
Адже перш ніж написати цю кни-
гу, Денієл Кіз спілкувався із Біллі 
Мілліганом особисто. 

Популярність правдивої 
історії, викладеної у формі рома-
ну, призвела до створення фільму, 
який має назву «Спліт». Прем’єра 
фільму в Америці відбулася 20 
січня 2017р., а українські при-
хильники Міллігана, зможуть 
його побачити фільм з 17 березня 
2017р. у всіх кінотеатрах України.

Біллі Мілліган – таємничий 
чоловік, у якому заховалось 23 
особистості. Кожна з них зовсім 
відрізняється від інших, не лише 
характером та рівнем інтелекту, а 
й статтю і віком. 

Сюжет наповнений 
розповідями про все жит-
тя чоловіка, про його сумні та 
радісні дні та про те, що стало 
причиною такого захворювання. 

Ця історія про сімейні дра-

ми, які довели батька Біллі до 
самогубства. Потім вітчим був 
настільки жорстоким зі своїм па-
синком й так глумився над ним, 
що психіка хлопця не витрима-
ла, відбулося розщеплення його 
цілісної особистості на 23 улам-
ки.

Основною подією роману, та 
загалом життя Біллі, було зви-
нувачення його у згвалтуванні 
3 жінок. Та він упевнений, що 
не робив цього! Принаймні 
не пам’ятає. Але чому? Мож-
ливо, якась із двадцяти трьох 
особистостей, що мешкали в 
його свідомості, замовчувала 
цей факт? Адже серед 23 особи-
стостей можуть бути  не лише 
талановиті та щирі люди, а й 
злочинці. Психіатри ще не стика-
лися з такою хворобою. 

Чи скоїв Мілліган усі ці зло-
чини, чи він талановитий ак-

тор, який пошив усю Америку 
в дурні? Мало хто з лікарів і не 
лише, вірив йому. Тому ця історія 
також про суспільну думку, яка в 
процесі лікування стала ледь не 
фатальною для Біллі Міллігана. 

Ставлення американців до та-
кого злочину, як зґвалтування, 
надзвичайно негативне і коли 
лікування почало давати про-
грес, люди своїми наклепами 
знову розчепили частково сфор-
мовану особистість на 23 уламки, 
що  ледь не призвело до смерті 
головного героя.

Та все ж у таких історіях 
не буває без краплі добра. 
Людяність. Ця риса притамана 
багатьом особам, які оточували 
Біллі, часами ставлячи під удар 
свої сім’ї та кар’єру, адже знали, 
що в хлопця є шанс вилікуватись. 
І найголовніше -  переконали в це 
повірити самого Міллігану.

І напевне, коли всі люди бу-
дуть добріші одне до одно-
го, будуть допомагати долати 
труднощі, тим хто самотужки 
зробити цього не може, світ ста-
не набагато кращим. Адже все 
велике починається з малого.

 І на всі запитання щодо подій, 
які відбулися з Біллі, можна от-
римати відповідь прочитавши 
роман «Таємнича історія Біллі 
Міллігана» або ж подивитися 
фільм «Спліт». Безсумнівно, вас 
це вразить.

Моначин Вікторія,
ПР-24
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28-29 квітня 2017 року в Навчально-науково-
му Юридичному інституті Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефа-
ника відбудуться два щорічних наукових заходи, 
присвячені 25-річчю Юридичного інституту: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених і аспірантів 

«Вдосконалення правового регулювання прав та 
основних свобод людини і громадянина»; 

- Всеукраїнська студентська конференція «Зако-
нодавство України: погляд молодих правників».

Детальніше за посиланням: law.pu.if.ua/uk/
news/392-28-29-2017-.html

«451° за Фаренгейтом»
451°  за Фаренгейтом – роман-

антиутопія американсько-
го письменника Рея Бредбері 
в жанрі наукової фантастики.  
Вперше книга була опублікована 
у 1953 році.

Роман розповідає про 
тоталітарне суспільство, в яко-
му переважна більшість книг 
заборонені, а пожежні повинні 
спалювати усі ці книги разом з 
власниками будинків. Автор до-
сить глибоко описує людей, які 
втратили усякий зв’язок один 
з одним та з природою. Люди 
постійно кудись поспішають, 
ніколи не говорять про те, що 
вони думають чи відчувають. 

Удома вони знаходяться під по-
вним впливом інтерактивного 
телебачення, яке програмує  усіх  
на підкорення тому, що диктує 
держава.

Керівництво держави  прагне 
аби люди навіть думали тільки 
те, що вигідно державі. Читаючи 
даний роман складається вра-
ження, що він дивний і нудний, 
проте це лише на перший погляд, 
з кожною новою прочитаною 
сторінкою розумієш, що у цьо-
му є доля правди. Сьогоднішнє 

телебачення - шоу, серіали, 
емоції за сценарієм, зневага до 
книг, якісних книг. Людське жит-
тя втрачає свою вагу у такому 
суспільстві.

У підсумку варто сказати, 
загальні враження від книги зму-
шують задуматись про сьогоден-
ня, про майбутнє, про те , яких 
очевидних та важливих речей ми 
стараємось не помічати. Робимо 
вигляд, нібито книги вже у мину-
лому, не сучасно, не модно. Про-
те я з упевненістю можу сказати, 
що книги - це минуле, теперішнє 
і, безсумнівно, майбутнє.

Ничиник Оксана,
ПР-35
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Юридичний Центр - це професійне об’єднання 
адвокатів, засноване з метою захисту прав гро-
мадян та підприємців як в Україні, так і за кор-
доном. Головною метою Юридичного Центру є 
висока фаховість надання правових послуг, що 
досягається шляхом індивідуальної спеціалізації 
юристів.

Ми пропонуємо гнучкі форми надання правової 
допомоги - індивідуальні консультації, представ-
ництво по справах за окремими дорученнями та 
абонентське обслуговування бізнес-структур і 
професійних об’єднань.

Наша сторінка в Інтернеті: www.lawcentre.com.
ua

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Страчених, 3
Телефон/факс: (0342)505675
e-mail: law.centre@yahoo.com

Гостинно запрошуємо відсвяткувати весілля, урочисті події, 
сімейні свята, корпоративи, випускні вечори та банкети!

РЕСТОРАН НА  140 ОСІБ
 ЛАУНЖ-БАР
 БІЛЬЯРД

ПІЦА НА ДРОВАХ
        УКРАЇНСЬКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА 

КУХНЯ
Обіцяємо бездоганне обслуговування, затишок, хороший настрій 
та незабутні враження. Відвідавши цей надзвичайний заклад Ви 
обов’язково повернетесь сюди знову! Для постійних гостей існує 

гнучка система знижок!
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