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СЕКЦІЯ 1.  

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

УДК 378:[340(045):004] 

П.О. Білоус, 

заступник начальника – завідувач редакційного 

відділення відділу організації наукової роботи 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

ОПУБЛІКУВАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ У ГАЛУЗІ ПРАВА У 

ВИДАННЯХ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS 

АБО WEB OF SCIENCE: РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам, затверджений наказом МОН України від 14.01.2016 № 13, серед 

інших умов закріпив вимоги до науковців мати певну кількість праць, 

опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science (далі – WoS). Указана вимога, 

пов’язана з обґрунтованим бажанням мати «науку без кордонів», змушує 

серйозно замислитися над новими проблемами, які ця вимога і створила, і 

шукати шляхи виходу з ситуації, що склалася. Особливо це стосується галузі 

права. 

Так, до рейтингу українських університетів за показниками Scopus 

2016 року [1] включено лише 128 вишів, при цьому Харківський 

національний університет внутрішніх справ є єдиним закладом системи 

МВС, присутнім у рейтингу. У рейтингу присутні також лише 3 інші ВНЗ 

юридичного профілю; таким чином, у Scopus усього 22 публікації 

юридичних вишів, при цьому не обов’язково це є публікації з юридичної 

тематики. 

Аналіз даних такого ресурсу, як SCImago Journal & Country Rank (SJR), 

котрий діє на базі інформаційної системи Scopus, дає таку цікаву 

інформацію: усього в системі містяться відомості про 82 публікації 

українських науковців з права з 1996 по 2014 роки; у 2011–2014 роках у 

середньому публікувалися по 12 юридичних статей [2]. 

Якщо взяти галузь юридичних наук, то у WoS станом на лютий 2015 

року за напрямком «Право» було включено лише 125 видань, з яких 84 

видаються в США, 31 – в Англії, 8 – у Нідерландах, по 1 – в Південній Кореї 

та Чилі. 

У Scopus таких видань зараз 478, з яких 164 видаються у США, 152 – у 

Великобританії, 55 – у Нідерландах, 16 – в Німеччині, 10 – в Іспанії, по 7 – в 

Австралії, Канаді, Франції, 6 – у Чилі, від 4 до 1 – в Італії, Швейцарії; в 

Бразилії, Індії, Китаї, Колумбії, Польщі, Словенії, Тайвані, Хорватії; в 

Мексиці, ПАР, Росії, Угорщині, Чехії; в Австрії, Бельгії, Данії, Ізраїлі, Ірані, 
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Південній Кореї, Румунії, Сербії, Сінгапурі, Словаччині, Швеції, Японії [3]. 

Вважаємо, що юридичні науки як галузь, тісно пов’язана лише з 

певною державою, її правовою системою, майже неможливо «вписати» в 

загальні «рамки», поставити їх поруч із так званими інтернаціональними 

науками – технологічними, технічним, біологічними, медичними тощо – і 

вимагати від юристів тієї ж кількості публікацій, як для інших. Сьогодні 

вчені-юристи з цієї причини виявилися фактично позбавлені шансу 

отримувати вчені звання. Видається очевидним, що під час визначення 

мінімальної кількості наукових праць (публікацій), опублікованих у 

виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах, 

вимоги щодо кількості таких публікацій мають залежати від наукової галузі, 

а перелік баз має бути розширений. Тому вбачається необхідним проведення 

додаткового дослідження з цього питання. 

Слід також звернути увагу на те, що Порядком присвоєння вчених 

звань науковим і науково-педагогічним працівникам наукометричні бази 

Scopus або WoS визначено як безальтернативні, проте у Порядку 

затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 656 (а вона має 

вищу до міністерського наказу силу), йдеться про рекомендовані (виділено 

нами. – П. Б.) міжнародні наукометричні бази. Саме поняття таких баз 

залишається до цього часу нормативно не визначеним, своє бачення переліку 

таких баз МОН також не оприлюднювало. 

Нарешті постає питання, яку роль все ж таки має відігравати ВНЗ у 

тому, щоб науковці закладу публікувалися у виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або WoS. Пропонуємо ВНЗ розпочати роботи в 

декількох напрямках. 

І. Організаційні заходи: 

1) визначити конкретних осіб у складі підрозділів з організації наукової 

роботи або створити окремий структурний підрозділ (більшість фахівців 

наполягають саме на такому шляху), які безпосередньо здійснюватимуть 

заходи, пов’язані із застосуванням наукометричних засад для організації 

науково-дослідної діяльності й функціонування вузівських наукових 

періодичних видань, – вивчатимуть досвід інших ВНЗ, зарубіжних журналів, 

наукометричних баз; надаватимуть допомогу науковцям щодо публікацій у 

зарубіжних виданнях тощо; цей напрямок роботи має стати для них 

основним. Спеціальні підрозділи може бути створено у складі бібліотек 

(відділи інформаційно-аналітичного моніторингу) або науково-дослідних 

частин (інформаційні відділи) з постійним складом кількістю від 2 до 5 осіб; 

2) підготувати інструктивний матеріал для самостійного створення 

науковцями власних профілів у Google Академії, ResearcherID, ResearchGate 

та реєстрації в ORCID, а також провести відповідне інструктивне заняття; 

3) вивчити поточну тематику досліджень наукових та науково-

педагогічних працівників та визначити можливі найближчі перспективи їх 

опублікування у відповідних виданнях; 

4) вирішити питання про можливість представлення наукових збірок та 
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авторів в електронній науковій бібліотеці eLIBRARY.RU (РІНЦ) як одному з 

найперспективніших у мовному аспекті ресурсів; для Scopus представлення 

видань в цій бібліотеці та базі Index Copernicus є важливим; 

ІІ. Просвітницькі заходи: 

1) провести практичний семінар з науковцями ВНЗ, залучивши для 

цього сторонніх фахівців (такі фахівці в Харкові є); 

2) організувати комунікації тих, хто цим займається чи хоче займатися 

(проректор за напрямком, підрозділ з організації наукової роботи, бібліотека, 

окремі фахівці підрозділів, редколегії наукових збірок тощо); 

3) на сайті бібліотеки ВНЗ акумулювати довідково-інструктивний 

матеріал з питань публікацій у престижних виданнях; при цьому треба 

вивчати вимоги конкретних видань; 

ІІІ. Заходи зі створення «бренда» науковця, підвищення його 

впізнаваності: 

1) зобов’язати науковців ВНЗ створити власні профілі в Google 

Академії, ResearcherID, ResearchGate та зареєструватися в ORCID, а за 

можливості – створити профіль в Scopus; профілі акумулювати на сайті ВНЗ. 

Слід також додати, що для рейтингу Webometrics Ranking of World’s 

Universities наявність сайтів наукових журналів та заповнених акаунтів 

учених відповідного ВНЗ впливає на місце закладу в рейтингу [4]; 

2) інституційний репозиторій – якісний ресурс для того, щоб довести 

науковий доробок до читача, тому такі репозиторії мають бути створені. Всі 

роботи науковців закладу мають бути викладені в репозиторії, особливо що 

стосується публікацій у виданнях самого закладу; 

3) поступово переходити на використання інформаційно-технологічних 

платформ відкритого доступу (наприклад OJS) для оприлюднення матеріалів 

науково-комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів 

тощо) і періодичних наукових видань. 

ІV. Заходи зі стимулювання: 

1) матеріально заохочувати або навпаки обмежувати науковців за 

створення власного «бренда» як частини іміджу ВНЗ і за публікації в Scopus; 

2) складати й оприлюднювати рейтинги науковців, які використовувати 

для оцінки діяльності. 

V. Заходи з розвитку власних періодичних наукових фахових видань з 

поступовим переходом їх на якісно новий науковий і технологічний рівень. 

Цей напрямок діяльності має розглядатися окремо, системно і 

розраховуватися в середньому на 3 роки. 

Наприкінці додамо ще кілька тез, які звучали 27.05.2016 в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ на науково-практичному семінарі 

«Актуальні питання підготовки та публікації наукових праць у виданнях, які 

індексуються міжнародними наукометричними базами “Scopus” та “Web of 

Science”» [4] і доповнюють уже вказане нами чи мають самостійне значення 

для опублікування наукових статей у галузі права у виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus чи WoS: 

– доступ до бази WoS для організацій платний (більше 100 тис. грн), 
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під час вирішення цього питання база серед іншого враховує низку 

показників, у т. ч. кількість звернень до неї з IP-адрес організації; водночас 

автори можуть самостійно розміщувати свої матеріали в WoS і Scopus; 

– чим вище видання в рейтингу – тим воно може бути дорожчим для 

автора, але не завжди. Приклади: The Cambridge Law Journal – 2800 $ за 

публікацію, 207/180 $ за друковану чи доступ до онлайн-версії; The Yale Law 

Journal – оплата 111 $ лише за друкований примірник; 

– зараз у Scopus індексуються всього 32 українських видання, у WoS – 

16; українських юристів (юридичних статей за їх участі) зараз у WoS немає 

взагалі; 

– фірми-посередники зобов’язуються опублікувати статтю за 490–

1470 $ залежно від терміновості та рейтингу видання, але досвіду цього 

немає. 

Самим науковцям необхідно змінювати власну психологію і постійно 

пам’ятати про головне: якість наукової статті – завжди на першому місці. І, 

безумовно, «No English – No Science» – іноземна мова потрібна всюди. 

Семінари, яких в останній час проводиться все більше, та новий ресурс 

«Українські наукові журнали (USJ)» (http://usj.org.ua) мають сприяти 

покращанню обізнаності науковців щодо нових вимог. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Поняття «бюджетна безпека держави» є комплексним, що дозволяє нам 

використовувати її методологічний апарат для розкриття важливих  

концептуальних основ поняття «бюджетна безпека держави» як самостійного 

об’єкта дослідження.  

Основні характеристики поняття «бюджетна безпека держави» можна 

сформулювати, беручи до уваги ключові особливості її функціонування у 

нашій державі. 

Першим з них є бюджет [1], що є провідним із інститутів суверенітету 

держави. Саме тому і бюджетна безпека є ключовим елементом системи  

фінансової безпеки держави. Пріоритетна  роль бюджетної безпеки держави 

у системі фінансової безпеки держави пояснюється тим, що бюджет є 

найбільшим централізованим фондом  фінансових ресурсів у державі. Окрім 

вищезгаданого бюджет є основною економічною ресурсною базою для 

функціонування держави та для її розвитку. За своєю суттю бюджет 

забезпечує акумулювання коштів, необхідних для фінансового забезпечення 

потреб держави, а також всебічної реалізації державної внутрішньої і 

зовнішньої економічної політики. При цьому одним із фіскальних 

пріоритетів держави є збалансування державних потреб із фінансовими 

надходженнями держави. У підсумку належний вибір джерел для наповнення 

бюджету та розумне їх використання у значній мірі визначають рівень 

фінансової  незалежності держави. Тобто доцільне забезпечення бюджетної 

безпеки держави є основною складовою загальної стратегії фінансового та 

економічного розвитку держави. 

За своєю правовою формою бюджет є основним фінансовим законом 

держави [2], в якому відображається вся діяльність держави та її структурних 

елементів. Бюджет є відображенням фінансової політики держави. А 

бюджетна політика як складова фінансової політики держави знаходить 

власне відображення у наступних елементах, а саме: 

- порядку мобілізації фінансових ресурсів та їх розподілу між 

окремими структурними елементами держави;  

- складі та структурі доходів та видатків держави та її адміністративно-

територіальних одиниць;  

- належному функціонуванні механізму збалансування бюджетів усіх 

рівнів;  
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- встановленні належного рівня централізації та децентралізації 

бюджетних коштів;  

- забезпеченні гранично допустимого рівня дефіциту бюджету та 

способів його покриття.  

Отже, основною метою бюджетної політики держави є фінансування та 

розподіл між галузями економіки, адміністративно-територіальними 

одиницями, верствами населення ресурсів у державі для задоволення  потреб 

та поступального розвитку  всього суспільства.   

Окрім вищезгаданого, бюджет є обов’язковим елементом державного 

регулювання ринкових відносин у державі. За допомогою бюджету можна 

реалізовувати державну підтримку певним галузям чи підприємствам, 

розвиток яких є пріоритетним для держави у цілому чи окремих її елементів. 

У наш час бюджетне регулювання стає поступово децентралізованим, а отже 

змінюються  методи його впливу на суспільне виробництво і соціальну 

сферу. Бюджетні інструменти широко використовуються для міжгалузевого 

та територіального перерозподілу фінансових потоків у державі. 

Бюджет є найбільшим  централізованим фондом грошових коштів у 

державі. За допомогою бюджетних ресурсів забезпечується стабільний 

поступальний економічний та соціальний розвиток держави. Також до складу 

бюджету входять різного резервні фонди, за допомогою яких зменшується 

негативний вплив від наслідків непередбачених видатків, які не можна було 

передбачити заздалегідь. Таким чином, бюджетна безпека як елемент 

суверенітету та важлива умова забезпечення стабільного і ефективного 

соціально-економічного розвитку держави та є невід’ємною складовою її 

фінансової та економічної безпеки. 

З іншого боку, з позицій статичного підходу бюджетну безпеку 

держави можна розглядати як систему певних параметрів, що у даний час 

відображають рівень її стійкості і стабільності до внутрішніх та зовнішніх 

загроз. 

Також, об’єктом забезпечення бюджетної безпеки держави є 

збалансована система її ключових фінансових інтересів. Вищезгадане 

твердження є досить важливе тому, що у бюджетній безпеці проявляється не 

лише теперішній стан речей, а і визначені основні постулати розвитку усієї 

фінансової системи держави, що мають бути збалансованими з  інтересами  

інших  суб’єктів  фінансових правовідносин. Вищезгадана збалансованість  є  

важливою  умовою  для досягнення надійності  бюджетної безпеки держави, 

а також безперешкодного розвитку усієї фінансової  системи  держави. Така 

збалансованість має бути  комплексною та може бути досягнутою між 

державою, господарюючими суб’єктами, галузями економіки, 

адміністративно-територіальними одиницями,  населенням. 

На думку автора, не можливо переоцінити важливість бюджету як 

одного із  найважливіших  інститутів економічної самостійності держави. А 

основні показники бюджету відіграють роль ключових елементів при 

здійсненні оцінки ефективності фінансової діяльності держави, спрямованої  

на  всебічне забезпечення її фінансової  безпеки. 
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На сьогодні життя ставить досить високі вимоги до виховання 

майбутнього юриста. Зараз, на жаль, у суспільстві панують не надто добрі 

думки про рівень підготовки юристів. 

У зв’язку з цим, головний напрям розвитку сучасної вищої юридичної 

освіти в Україні визначається загальним спрямуванням вітчизняної вищої 

школи на входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір, 

гармонізацію національних і міжнародних стандартів вищої освіти [1]. 

Стратегічна мета реформування й модернізації вищої освіти і науки в 

Україні – створення ефективного інноваційного освітнього середовища у 

вищих навчальних закладах через сприяння прогресивним нововведенням, 

упровадження найсучасніших технологій і моделей навчання. Навчальний 

процес у сучасному університеті повинен здійснюватися «з урахуванням 

можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтуватися 

на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої 

адаптації до змін у соціально-культурній сфері, системі управління та 

організації праці в умовах ринкової економіки» [2, с. 242]. 

Необхідно відмітити, що роль юридичної науки й освіти у 

євроінтеграційному поступі України є надзвичайно важливою, оскільки від 

їхнього рівня розвитку залежить реалізація таких важливих завдань, як 

здійснення правової реформи, адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС, створення ефективної правової системи і громадянського 

суспільства, підвищення якості законотворчої та правозастосовчої діяльності, 

що, у свою чергу, сприятиме утвердженню України як високорозвиненої, 

соціальної за своєю сутністю, демократичної, правової держави, в якій 

визнається і діє принцип верховенства права [1]. 

Національна правова наука розвивається разом зі становленням 

української державності та права, утвердженням конституційних свобод, 
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захисту прав людини, верховенства права і закону, принципів демократії та 

спільного європейського простору. Сучасними завданнями правової науки 

нині є інноваційні фундаментальні і прикладні розробки, законотворчі 

ініціативи [3]. 

Система вищої юридичної освіти в Україні нині набуває нового змісту і 

змінюється відповідно до нових суспільних потреб (державно-правових, 

політичних, економічних, культурно-освітніх тощо) [4, с. 125]. 

Важливим ресурсом національної правової системи України є її 

науковий потенціал, формуванню якого сприяють фундаментальні і 

прикладні дослідження за актуальними напрямами права, що проводять 

академічні інститути, галузеві науково-дослідні центри, вищі навчальні 

заклади, наукові колективи, окремі вчені [3]. 

Зміст фахової підготовки правника ускладнюється і суттєво 

трансформується під впливом таких суспільно значущих і взаємопов’язаних 

процесів, як розширення сфер правового регулювання, формування нових 

галузей права і відповідно галузей законодавства, інтеграція і диференціація 

у розвитку права, міждисциплінарність сучасного правового знання тощо. Ці 

процеси спричинюють появу та актуалізацію багатьох науково-правових і 

освітньо-правових проблем, які стають важливою складовою нового змісту 

сучасної юридичної освіти [1]. 

У зв’язку з встановленням правової держави у незалежній Україні 

важливо привіти молоді повагу до законів і навики щодо додержання 

правопорядку. У вузах це варто здійснювати в процесі викладення різних 

курсів, а саме курсів цивільного та господарського напрямів [5, с. 19]. 

Вирішуючи двоєдине завдання, яке поставлене перед вищою школою: 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів і проведення наукових 

розробок, викладачі цивільно-правових дисциплін націлені на те, з одного 

боку, щоб посилити початки проблемності в учбовому процесі, з іншого боку 

– забезпечити сприйняття слухачами навиків, необхідних для самостійного 

поновлення знань і постійного їх вдосконалення [6, с. 13]. Однак, класичні 

(традиційні) юридичні дисципліни (цивільне право, цивільне процесуальне 

право, кримінальне, господарське право, трудове право та ін.) також постійно 

оновлюються за змістом через динамічні зміни у чинному законодавстві, 

зокрема прийняття нових кодексів та інших нормативно-правових актів, 

ратифікацію Україною нових міжнародно-правових документів, розвиток 

правових інститутів тощо [1]. 

Згідно з учбовими планами в області викладання юриспруденції, 

цивільне право та цивільний процес відноситься до загально 

професіональних дисциплін, тобто слід зазначити, що ці дисципліни є 

обов’язковими для викладання студентам юридичних факультетів [7, с. 33]. 

Цивільне право – одна із найкрупніших і найважніших галузей права. ЇЇ 

норми регулюють майнові і пов’язані з ним немайнові відносини, засновані 

на юридичній рівності їх учасників [8, с. 100]. 

Саме вивчення цивільного права та процесу формує юриста, робить 

студентів професіоналами у сфері юриспруденції [8, с. 100]. 
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Як зазначають науковці глибокі та міцні знання цивільного 

законодавства необхідні юристам всіх спеціалізацій правознавства. І не 

тільки суддям, адвокатам, нотаріусам, юрисконсультам, але також 

прокурорським працівникам, слідчим, дільничним інспекторам і 

оперативним працівникам органів внутрішніх справ [8, с. 100]. 

Педагогічний процес на юридичному факультеті є планомірним, 

систематичним і тривалим освітньо-виховним впливом викладача 

(професора, доцента, старшого викладача, викладача) на мислення і 

поведінку студента з метою отримання останнім теоретичних і практичних 

професійних знань для їх застосування в майбутньої трудової діяльності: 

судової, прокурорської, адвокатської, адміністративної та т. д. Таким чином, 

педагогічний процес на юридичному факультеті розуміється як 

«двосторонній процес», як процес «двосторонньої взаємодії», як центральне 

освітній правовідносини, в якому суб’єктами виступають викладач і студент. 

Викладачеві-юристу (професору, доценту) для успішно виконання 

поставлених перед ним завдань недостатньо добре знати свій предмет. Він 

повинен в тій чи іншій мірі володіти і педагогічною майстерністю, добре 

розуміти, що таке педагогічний процес, форми цього процесу, методи 

навчання студентів, методика читання лекцій, проведення семінарських 

занять і т. д. [7, с. 33]. На юридичному факультеті проблема морального 

виховання студентів особливо актуальна, тому що особи, які отримали 

диплом юриста, вирішуватимуть долі десятків, сотень і тисяч громадян, 

працюючи суддями, прокурорами, слідчими і т. д. [8 с. 100]. 

Отже, аналізуючи нашу сучасність можна прийти до висновку про те, 

що класичні ідеї педагогіки вищої школи, які завжди вважалися 

непорушливими, зазнають значних змін. У зв’язку з цим, необхідно 

розроблення нових форм і методів вищої (правової) освіти. 
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ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Питання щодо нормативно-правового регулювання порядку 

комплектування органів поліції потребує комплексного дослідження, 

вивчення особливостей цього процесу, розкриття проблем, які вникають під 

час забезпечення Національної поліції кваліфікованими кадрами, здатними 

виконувати покладені на них службові обов’язки, а також визначення 

напрямів їх вирішення. 

Деякі аспекти цієї проблематики досліджували вітчизняні вчені, проте 

незважаючи на безумовну значущість їх наукових робіт, особливої уваги 

потребує порядок комплектування органів поліції на сучасному етапі. 

Насамперед, варто зазначити, що під комплектуванням слід розуміти 

добір певної кількості працівників для поповнення чи формування 

постійного складу органу (установи, підприємства, організації), і його 

приведення до заздалегідь визначеної чисельності. 

Нормативно-правовою базою, що закріплює порядок комплектування 

поліції є Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015. Процес 

комплектування органів поліції розпочинається з добору кандидатів на 

посаду поліцейського. Претендувати на службу в поліції, відповідно до ст. 49 

зазначеного Закону можуть громадяни України віком від 18 років, які мають 

повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською 

мовою [1]. 
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Що стосується вимог, то потрібно сказати, що до кандидатів на посаду 

поліцейського ставляться вимоги, які у порівнянні з вимогами до особового 

складу міліції не враховують такі характеристики як: особисті, ділові і 

моральні якості майбутніх працівників поліції. Фактично перевірка 

кандидата на службу до поліції зводиться до визначення стану його здоров’я, 

що включає фізичну підготовку психофізіологічне обстеження, обстеження 

на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності. 

Досить дивною виглядає ситуація з огляду на те, що під час добору 

кандидатів на посади поліцейських про якісні характеристики мова не 

йдеться, натомість згідно ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію» 

при атестуванні має бути здійснена оцінка ділових, професійних, особистих 

якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки 

поліцейського на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення 

відповідності посадам, а також перспектив службової кар’єри. 

Зауважимо, що відповідно до Положення про проходження служби 

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ рядовий і 

молодший начальницький склад органів внутрішніх справ комплектувався на 

договірних засадах особами чоловічої статі, які пройшли дійсну військову 

службу, іншими особами, які перебувають в запасі Збройних Сил (крім 

офіцерів запасу), а в необхідних випадках і жінками. Проводилась 

обов’язкова початкова підготовка працівників міліції в училищах 

професійної підготовки працівників міліції протягом 6 місяців. Стосовно 

працівників поліції проводяться лише тренінгові заняття, які тривають 2 

місяці. Вважаємо, що для початкової підготовки поліцейського з метою 

засвоєння ним своїх функціональних обов’язків варто збільшити період даної 

підготовки, особливо це має стосуватись вивчення нормативно-правової 

бази, що регулює діяльність поліцейського. 

Для осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію з призначенням 

на посади молодшого складу поліції, до яких Законом України «Про 

Національну поліцію» віднесено 1) рядового поліції; 2) капрала поліції; 

3) сержанта поліції; 4) старшого сержанта поліції, проведення конкурсу є 

обов’язковим. І хоча, конкурсний відбір на посаду молодшого складу поліції 

є значним поступом вперед, у порівнянні з існуючою до недавнього часу 

процедурою добору працівників міліції, однак вважаємо, що призначення на 

посади середнього і вищого складу поліції також має відбуватись шляхом 

конкурсного відбору. В цьому аспекті позитивним може бути досвід Польщі, 

де прийняття кандидата на службу в поліцію відбувається після проходження 

кваліфікаційної процедури, незалежно від службового рангу [2]. 

Наступним етапом комплектування органів поліції можна визначити 

просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу 

поліції. На підставі ч. 4 ст. 52 Закону України «Про Національну поліцію», 

призначення на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції, 

відбувається за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі 

посади, чому може передувати або проведення конкурсу, або проведення 

атестації. 
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У зв’язку з тим, що подальше просування по службі залежить від волі 

керівника, уповноваженого призначати на відповідні посади необхідно 

проаналізувати два способи такого призначення: конкурсний відбір та 

атестування. Існує певна відмінність у проведенні конкурсу на посаду 

поліцейського, який здійснюють поліцейські комісії та проведенні 

атестування, яке відбувається атестаційними комісіями. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 51 Закону України «Про Національну поліцію» для 

забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі 

поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та 

особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, 

визначення перспективи службового використання в органах поліції 

утворюються постійні поліцейські комісії. Зокрема для проведення конкурсу, 

на центральному рівні створюються поліцейські комісії апарату 

центрального органу управління поліції, до складу яких входять п’ять осіб: 

1) два представники, визначені Міністром внутрішніх справ України, не 

з числа поліцейських; 2) один представник, визначений керівником поліції; 

3) два представники громадськості, рекомендовані Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну 

репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. На 

місцевому рівні, до складу поліцейських комісій територіальних органів 

поліції входять п’ять осіб: 1) один представник, визначений Міністром 

внутрішніх справ України, не з числа поліцейських; 2) один представник, 

визначений керівником поліції; 3) один представник, визначений керівником 

відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції; 4) два 

представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, 

Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну 

репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет [1, 

ст. 51]. 

Відповідно до Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських № 1465 від 17.11.2015 створюються центральні атестаційні 

комісії та атестаційні комісії органів поліції. До складу центральних 

атестаційних комісій входять: голова комісії – Голова Національної поліції 

України або його перший заступник, або заступник; секретар комісії – особа, 

яку визначає Голова Національної поліції України. У разі відсутності голови 

(секретаря) атестаційної комісії його обов’язки виконує член атестаційної 

комісії, який обраний більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

атестаційної комісії. Атестаційні комісії органів поліції до свого складу 

включають: голову комісії та секретаря комісії, які визначаються керівником 

органу поліції за погодженням із Головою Національної поліції України. У 

разі відсутності голови (секретаря) атестаційної комісії його обов’язки 

виконує член атестаційної комісії, який обраний більшістю голосів присутніх 

на засіданні членів атестаційної комісії. До зазначених вище атестаційних 

комісій можуть бути включені працівники підрозділів кадрового 

забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції 
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України, практичної психології та інші працівники апарату Національної 

поліції України чи органу поліції, а також за згодою народні депутати 

України, працівники МВС, громадських, правозахисних організацій, 

представники проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та 

засобів масової інформації [3]. 

Аналіз зазначених вище положень показує, що склад атестаційних 

комісій формується керівництвом відповідного структурного підрозділу 

поліції, а тим самим, на нашу думку, вплив суб’єктивного чинника може 

відіграти значну роль при визначенні відповідності працівника поліції 

займаній посаді (наприклад, отримання чергового звання). Іншим чином, 

виглядає ситуація з поліцейськими комісіями, рішення яких, вважаємо, 

будуть значною мірою носити об’єктивний характер, оскільки формуються 

особами непідконтрольними керівнику структурного підрозділу поліції.  

Таким чином, можна сказати, що призначення на посаду працівника, 

який пройшов відбір при прийнятті на роботу, і має певний набір 

характеристик, необхідних для зайняття цієї посади є, так би мовити першим 

етапом розстановки кадрів, далі відбувається переміщення персоналу, 

ротація й висунення.  

Подальше реформування передбачає проведення низки заходів з 

вдосконалення кадрового потенціалу поліції, створення таких умов при яких 

статус поліцейського буде визначатися передусім рівнем його освіченості, 

професійним досвідом, здатністю ефективно та результативно застосовувати 

знання і навички у практичній діяльності. Безумовно підвищення кваліфікації 

та правильна організація навчання мають велике значення для формування 

стабільного та якісного складу органів поліції, оскільки саме шляхом 

навчання та підвищення кваліфікації поліцейський набуває необхідних для 

роботи знань, умінь та навичок. Специфіка роботи в поліції ставить перед 

поліцейськими вимоги постійно підвищувати свій професійний рівень, тобто 

навчатись протягом всього часу перебування на службі. Безперервне 

навчання дозволяє постійно оновлювати знання та уміння, забезпечує 

належний рівень підготовки для виконання професійних завдань та функцій 

на рівні сучасних вимог. 

Отже, головною метою комплектування кадрів є забезпечення зайняття 

вакансій персоналом потрібної кваліфікації з певними особистими якостями, 

раціональне розподілення і використання на службі досвідчених та молодих 

працівників на відповідних ділянках роботи, а також, своєчасне висунення 

найбільш здібних працівників на вищі посади [4]. 

В цілому, необхідно констатувати, що Закон України «Про 

Національну поліцію» створив можливості доступу до служби в поліції 

широкому колу громадян, оскільки обмеження стосуються лише 

фізіологічних показників кандидата на посаду поліцейського, однак 

відсутність вимог до ділових і моральних якостей та неналежна початкова 

підготовка майбутніх поліцейських, може негативно відобразитись на якості 

їх роботи. 
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При проведенні судово-балістичних досліджень виникають недоліки, 

які за своєю суттю не впливають на висновки експерта, але зменшують їх 

обґрунтованість і можуть стати підставою для призначення додаткових, 

повторних та комісійних експертиз. У судово-балістичних експертизах 

частіше зустрічаються такі недоліки: неповнота і неточність опису 

досліджуваних об’єктів, зразків та інших матеріалів; неповнота дослідження; 

неправильна оцінка ознак досліджуваних об’єктів і зразків; неправильне або 

недостатнє обґрунтування висновків. 

Найбільш типові недоліки виникають при описі вогнепальної зброї – 

використання некоректних термінів, відсутність відомостей про важливі 

ознаки досліджуваного об’єкта. При описі вогнепальної зброї і бойових 

припасів заводського виготовлення необхідно застосовувати термінологію, 

передбачену державними стандартами України. 

Під час проведення судово-балістичної експертизи вогнепальної зброї 

необхідно досліджувати стан внутрішніх поверхонь каналу ствола і 

набійника. Наявність у каналі ствола нарізів дозволяє віднести такий предмет 

(у випадку його придатності до стрільби) до нарізної вогнепальної зброї. 

При надходженні зброї на дослідження у непридатному до стрільби 

стані, нашарування порохової кіптяви і металізації від дії куль, гільз у каналі 
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ствола і набійника (що виявляються під час проведення хімічних 

досліджень), будуть свідчити про придатність її для стрільби у минулому. 

Іноді експерти некоректно трактують поняття «вогнепальна зброя», 

вважаючи, що вогнепальною зброєю можуть бути визнані тільки пристрої, 

придатні для проведення пострілів у наданому на дослідження стані. При 

цьому не досліджуються уражаючі властивості снаряда, стріляного зі зброї 

(початкова швидкість, пробивна здатність та ін.), що призводить до 

неповноти, а іноді до помилки у висновках експерта при віднесені пристрою 

до вогнепальної зброї. У деяких випадках вогнепальною зброєю визнаються 

газові, будівельно-монтажні, сигнальні пістолети, а також пневматичні 

пістолети і гвинтівки та набої до них. 

Вирішуючи питання, чи можливий постріл із зброї без натискання на 

спусковий гачок, експерти часто не заміряють спускові зусилля, а при 

дослідженні куркових мисливських рушниць не перевіряють, чи правильно 

налагоджені курки. Експерименти з визначення можливості пострілу без 

натискання на спусковий гачок проводяться в неповному обсязі (без 

урахування обставин, що мали місце в момент події). 

У випадку виявлення неправильної взаємодії частин і механізмів зброї 

не встановлюється технічна причина несправностей. Іноді експерти 

змішують поняття технічної справності зброї і придатності її для проведення 

пострілів з можливістю проведення окремих пострілів. Зброя може бути: 

технічно несправною, але придатною для проведення пострілів (проведення 

одиничних пострілів з неможливістю стрільби «чергами» у автоматичній 

зброї); може бути непридатна до одиничних пострілів (наприклад «ПМ» при 

зношенні шептала, одне натискання на спусковий гачок, а постріли 

дуплетом), можливість проведення пострілів у револьверів «подвійної» дії 

без можливості зводу за допомогою спускового гачка, а тільки зводом курка. 

При дослідженні саморобної і переробленої зброї деякі експерти 

вирішують питання про справність такої зброї, хоча фактично вони 

визначають лише придатність її до проведення пострілів. Справність 

(технічна справність) може визначатися тільки відносно зброї фабричного 

виготовлення, на яку є відповідна нормативно-технічна документація. 

Суттєвим недоліком є відсутність у висновках експертів оцінки результатів 

дослідження матеріальної частини зброї й експериментів, без яких 

остаточний безпомилковий висновок про справність зброї і придатність її для 

проведення пострілів неможливий. 

Порушенням процесу експертного дослідження є повне розбирання 

зброї до проведення експериментів з визначення придатності її для 

проведення пострілів. Варто мати на увазі, що в процесі розбирання зброї 

можна змінити положення деталей і в такий спосіб усунути або навпаки 

створити окремі несправності. 

При дослідженні саморобної і переробленої вогнепальної зброї, 

помилково не досліджуються і не аналізуються балістичні характеристики 

зброї: початкова швидкість кулі, її пробивна здатність, уражаючі властивості. 

В окремих експертизах при визначенні можливості проведення 
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пострілу без натискання на спусковий гачок роблять висновок про 

можливість проведення «випадкового» пострілу. При цьому упускається, що 

постріл без натискання на спусковий гачок завжди обумовлений 

конкретними технічними причинами. Категорія випадку відноситься до 

суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, що 

встановлюється судом, а не експертом. 

При вирішенні ідентифікаційних завдань у процесі судово-балістичних 

досліджень (ототожнення зброї за слідами на кулях і гільзах) часто у 

висновках не вказуються ознаки, що індивідуалізують досліджувані об’єкти 

(кулі, гільзи, зброю), а саме наявність: маркувальних позначень; відповідного 

покриття для захисту від корозії (кольоровий лак на краю дульця і на капсулі 

гільзи, забарвлення вершини кулі і т.п.); слідів обробки абразивними 

матеріалами і металообробними інструментами; деформації, фрагментації й 

пошкодження; сторонніх включень і нашарування речовин. 

Іноді не повно описуються або взагалі не описуються важливі ознаки. 

Зокрема, при дослідженні будови каналу ствола вогнепальної зброї не завжди 

описується: кількість, ширина полів нарізів, ступінь їх зношеності 

(округлення граней); наявність мастила, нагару та інших нашарувань. 

Доволі часто нашарування з каналу ствола не вилучаються для 

подальшого хімічного дослідження. 

При ідентифікації зброї за слідами на стріляних гільзах не завжди 

описується стан деталей зброї, що контактують при пострілі з гільзою набою, 

наявність на них мастила, сторонніх нашарувань і часток. У низці судово-

балістичних експертиз при вирішенні ідентифікаційних завдань 

прослідковуються методичні спрощення. 

Під час ототожнення зброї важливо, щоб ознаки, що збігаються, 

утворювали індивідуально-характерний, неповторний комплекс, властивий 

даній зброї. У процесі роздільного дослідження слідів на кулях і гільзах не 

описуються загальні ознаки слідів: взаємне розташування і ступінь 

виразності слідів від деталей зброї на гільзі; форми ліній початку і закінчення 

слідів на кулі; особливості загального вигляду первинних слідів та ін. 

Основна увага експертів звертається на окремі ознаки. Не завжди  

описуються у висновках умови проведення експериментальної стрільби, хоча 

ці умови (добір набоїв, розташування набоїв у набійнику, тип 

кулеуловлювача й ін.) у значній мірі визначають якість порівняльних зразків: 

одержання експериментальних слідів, найбільш подібних зі слідами на 

досліджуваній кулі. 

Дослідження слідів на експериментальних кулях і гільзах доцільно 

проводити поетапно, після двох-трьох пострілів, з’ясовуючи, чи стабільно 

відображаються в експериментальних слідах ознаки деталей зброї. 

Якщо сліди на кулях або на гільзах відображаються нестабільно, 

необхідно з’ясувати причину цього явища і продовжити проведення 

пострілів до одержання стійких результатів. Після вивчення слідів на 

експериментальних кулях або гільзах експерт повинен зробити синтезуючі 

висновки щодо наявності достатнього індивідуального комплексу ознак, 
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придатних для ототожнення вогнепальної зброї. 

Відсутність у висновку оцінки виявлених в експериментальних слідах 

ознак із погляду їх стійкості та індивідуальності для ототожнення 

конкретного екземпляра зброї є істотним і, водночас, дуже поширеним 

недоліком висновків ідентифікаційних судово-балістичних експертиз. 

На стадії порівняльного дослідження іноді не вказується, які ознаки 

(загальні і окремі) порівнюваних слідів збігаються, а робиться лише 

посилання на ілюстрації, виконані за допомогою мікроскопів, які 

демонструють метод порівняння, суміщення, накладання, - в залежності від 

можливостей технічних засобів. Ілюстрації, не замінюють опис виявлених 

збігів і оцінку істотності цих збігів. 

Часто експерти віддають перевагу виявленню збігу окремих ознак, 

ігноруючи першочерговість порівняння загальних. Це теж може призвести до 

експертної помилки, але абсолютно точно призведе до втрати 

«дорогоцінного» часу, відведеного на проведення дослідження. 

Підставою для категоричного позитивного висновку експерта при 

ототожненні вогнепальної зброї за слідами на кулях і гільзах можуть бути 

тільки збіги комплексу загальних і окремих ознак, що стійко відображаються 

в експериментальних слідах. Всі розбіжності повинні бути оцінені з погляду 

їх походження і знайти своє відображення у висновку експерта. Якщо в 

процесі порівняльного дослідження виявлені як збіги так і розбіжності 

деяких загальних і окремих ознак, і в результаті додаткових експериментів не 

вдасться виявити причину розходжень, але ознаки, що збігаються, не 

утворюють характерного достатнього комплексу, експерт повинен зробити 

висновок про неможливість ототожнення зброї, про непридатність слідів на 

досліджуваному об’єкті для ототожнення або про не можливість надати 

висновок у категоричній формі. 

Усунення, а краще запобігання всіх зазначених помилок та недоліків, 

при проведенні судово-балістичних експертиз буде сприяти підвищенню 

якості, обґрунтованості та доказової цінності висновків у ефективному 

використанні їх у слідчий та судовій практиці при розслідуванні 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням або 

застосуванням вогнепальної зброї та набоїв (бойових припасів) до неї.  

 

 

УДК 351.745.7:331.31 

О.В. Лапко, 

здобувач Національної академії  

внутрішніх справ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКА  

ПІДРОЗДІЛУ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Підвищення ефективності використання робочого часу в діяльності 

підрозділів кримінальної поліції – важливе завдання. Від успішного його 
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вирішення залежить підвищення продуктивності та ефективності роботи 

працівника підрозділу кримінальної поліції в якому він працює. 

Практичний досвід свідчить, що не завжди в підрозділах кримінальної 

поліції працівники вміють правильно організувати свій робочий час, як, до 

речі, і дозвілля. Однією з причин цього є відсутність знань та відповідних 

навичок. Організація раціонального використання службового часу 

ґрунтується на тому, що кожний працівник має календарний, номінальний та 

ефективний фонд часу. 

Календарний фонд часу – це кількість усіх днів даного планового 

періоду. 

Номінальний фонд – це максимальна кількість робочих днів, що може 

використовуватися протягом планового періоду. Він дорівнює календарному 

фонду з вирахуванням неробочих днів. 

Ефективний фонд – визначається кількістю робочих днів (або годин), 

які корисно використовуються впродовж планового періоду. Щоб його 

вирахувати, треба від номінального фонду відняти кількість днів, які 

працівник не виходив на роботу. Організовуючи режим праці, кожен 

працівник повинен орієнтуватися на номінальний фонд робочого часу. 

Управлінська праця в діяльності підрозділів кримінальної поліції 

характеризується не тільки кількісними, але і якісними вимірами, 

пов’язаними з видами затрат часу.  

Керівники підрозділів, підлеглий їм особовий склад у процесі 

діяльності вирішують найрізноманітніші питання, що вимагає високої 

загальної культури, універсальності знань, ерудиції (а ці знання набуваються 

і в позаслужбовий час, у процесі спілкування, під час спортивних змагань, 

перегляду кінофільмів чи відвідування спектаклів).  

Завдяки саме такому режиму можливе постійне поновлення і 

поповнення знань, здійснюється позитивний вплив на фізичний, емоційний 

стан, попереджаються психічні перевантаження. 

Можливість раціональної організації використання часу працівниками 

кримінальної поліції залежить, як правило, від низки чинників, серед яких 

рівень професійної підготовки керівників та їх підлеглих, стиль роботи 

вищих керівників, загальний характер організації праці, ступінь свідомості 

працівників, які виконують службовий обов’язок та ін. Однак чи не 

найважливішим є усвідомлення працівниками необхідності аналізувати 

затрати свого часу та бажання раціонально його використовувати. 

Основу раціональної організації використання часу становить 

планування особистої роботи. Це передбачає вивчення та облік затрат часу на 

окремі види роботи, яка виконується відповідно до функціональних 

обов’язків, а також подальший аналіз обліку. 

Облік затрат робочого часу може здійснюватись в узагальненому і 

деталізованому варіантах. У першому випадку визначається час, який 

витрачається на значні види роботи, що характеризує напрям діяльності тієї 

чи іншої посадової категорії (наприклад, затрати часу на роботу за 
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кримінальними справами, за розглядом заяв). У другому випадку 

враховуються трудові операції з того чи іншого виду роботи. 

Аналіз причин неефективного витрачання часу показав, що головними 

з них є такі:  

1) телефонні дзвінки; 

2) відволікання на різноманітні розмови з колегами; 

3) неналежним чином організований обмін інформацією між 

підрозділами; 

4) проблеми з комп’ютерним обладнанням; 

5) зміна черговості робіт, що нав’язується колегами; 

6) недолік організаційного планування; 

7) невміння слухати інших людей; 

8) незадовільна організаційна структура; 

9) плутанина в пошті; 

10) виправлення помилок, яких можна було уникнути; 

11) нерішучість у ділових питаннях; 

12) неналежним чином організовані та скоординовані наради; 

13) відволікаючі фактори на робочому столі; 

14) надмірна кількість формальних узгоджень – «офісна бюрократія». 

Отже, безперечним є те, що правильне використання робочого часу 

відчутно сприяє підвищенню продуктивності праці. При нинішньому 

перевантаженні працівників, а також враховуючи непередбачуваність 

службових завдань, яка властива будь-якій службі, що уповноважена на 

здійснення перевірок заяв про злочини, планування й раціональне 

використання часу стає обов’язковою умовою для досягнення високої 

виконавської дисципліни, стабільності високих результатів оперативно-

службової діяльності, зняття зайвої і шкідливої нервовості. 

 

 

УДК 336.5 

О.В. Пабат, 

кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри адміністративного права та процесу 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

 

У всіх сферах життєдіяльності суспільства, що фінансуються з 

бюджетів в Україні відчувається нестача коштів навіть для покриття витрат 

пов’язаних з виплатою заробітної плати, сплатою комунальних платежів, 

проведення ремонтів у приміщеннях, не кажучи про фінансування 

безпосередньо самих досліджень. Конституція України містить низку 

положень пов’язаних з науковою діяльністю в Україні. Зокрема, громадянам 

гарантується свобода наукової творчості, захист інтелектуальної власності, 



 

27 

їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у 

зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (ст. 54). Також, держава 

сприяє розвиткові науки. При цьому Верховна Рада України затверджує 

загальнодержавні програми науково-технічного розвитку (п. 6 ст. 85), а 

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення політики у сфері науки та 

розробляє і здійснює загальнодержавні програми науково-технічного 

розвитку України (п. 3,4 ст. 116) [?1 , ст. 54, п. 6 ст. 85, п. 3,4 ст. 116]. Тобто, 

держава займає активну позицію в питанні наукової діяльності в Україні, при 

цьому забезпечує її фінансування. В умовах обмеженості бюджетного 

фінансування питання його ефективності є одним з основних. Крім того, 

велике значення має економічний характер результатів наукової діяльності. 

Зокрема, наукові розробки в сфері фінансового права повинні 

запроваджуватися в законодавство України, що, зрештою, повинно 

позитивно впливати на 1Конституція України від 28 червня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 30. – Ст. 141. фінансову 

діяльність держави та економіку в цілому. Проте, як бачимо, фінансова сфера 

держави викликає низку нарікань як у експертів, так і у всього суспільства. 

Фінансування наукової діяльності в Україні є інвестицією у людей, що 

займаються наукою. За нинішніх умов розвитку економіки України 

недостатність фінансування наукових установ, навчальних закладів, інших 

осередків наукової діяльності є реальністю яка у найближчому майбутньому 

навряд чи зміниться. Недостатній рівень фінансування наукової діяльності в 

Україні та незадоволення суспільства станом фінансової діяльності вимагає 

змін у підходах до такого фінансування. Коли йдеться про фінансування 

наукової діяльності в Україні, здебільшого, мова йде про забезпечення 

ефективної системи фінансування, а саме: залучення додаткових коштів; 

використання грантів для підтримки дослідних проектів; розширення списку 

платних послуг тощо. Погоджуючись із зазначеними напрямками, відмітимо, 

що однією з найбільших проблем є неефективність використання асигнувань 

на наукову діяльність в Україні. Наразі, існує ситуація, коли наукова 

діяльність здійснюється без прив’язки до практичного застосування 

здобутків такої діяльності. Результати наукової діяльності можуть 

вписуватися у звіти, а самі роботи лишаються лежати на полиці закладу чи 

установи де відбувалися дослідження і їх вже ніхто ніколи не побачить. 

Жоден приватний власник не інвестує кошти в справу яка не дає результатів. 

Держава ж часто фінансує наукову діяльність, що не дає подальших 

результатів окрім самого дослідження. В державі є значна кількість 

громадян, що мають наукові ступені доктора і кандидата наук (доктора 

філософії та доктора наук). Велика кількість посадових осіб, щойно їх було 

призначено на посаду, починають займатися науковою діяльністю, і, через 

рік, отримують наукову ступінь. Зазвичай, жодної подальшої наукової 

діяльності з їх боку немає. В цьому випадку – наука заради отримання 

наукового ступеня доктора філософії та доктора наук. Проте, зокрема, маючи 

таку кількість докторів і кандидатів юридичних науках (доктора філософії та 

доктора наук) мати таку недосконалу законодавчу базу є неприпустимо. 
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Відтак, питання ефективності використання коштів, що витрачаються на 

науку є, на нашу думку, більш актуальним ніж питання збільшення 

фінансування. Ефективний власник, яким, сподіваємося, буде наша держава, 

фінансує сфери з яких буде мати зиск. Наука також повинна бути 

ефективною. Вважаємо, більша частина фінансування наукової діяльності в 

Україні повинно здійснюватися не за методом кошторисно-бюджетного 

фінансування установ, закладів, тощо, а через оплату наукових робіт, що 

відбиратимуться на конкурсній основі і вирішуватимуть конкретну проблему 

прямо зараз. Це підвищить конкуренцію у сфері наукових досліджень і 

розробок у навчальних закладах. Кошти отримуватимуть найкращі 

розробники проектів і скоротяться видатки на неефективну наукову 

діяльність. Крім того, наряду з конкурсним фінансуванням слід 

застосовувати грантове фінансування. Також, потребує оптимізації система 

бюджетних наукових та освітніх установ з урахуванням переходу на 

конкурсне та грантове фінансування. Це скоротить видатки на їх утримання і 

дозволить спрямувати їх на оплату виконаних робіт, що дійсно потрібні. Слід 

створити умови, за яких суб’єкти підприємницької діяльності 

здійснюватимуть інвестиції в наукову діяльність. В т.ч. і задля отримання 

грантових та конкурсних коштів. Державі слід суттєво скоротити 

фінансування написання наукових робіт в аспірантурах і ад’юнктурах. Наразі 

держава оплачує написання дисертацій котрі часто окрім їх авторів нікому не 

потрібні. Заощаджені кошти слід спрямувати на оплату дійсно достойних 

наукових робіт на основі конкурсу. Світ змінюється, і якщо раніше потрібно 

було бути працівником, наприклад, інституту щоб мати доступ до бібліотеки 

чи лабораторії, то нині для можливості написання наукової роботи інколи 

достатньо освіти і доступу до мережі Інтернет. У європейських країнах про 

науковця говорять результати його роботи, тобто, певні праці (книги і т.д.). В 

Україні ж про науковця говорять його звання, ступені, титули і т.д. Про 

досягнення якихось вагомих результатів на міжнародному рівні мова йде 

вкрай рідко. Вважаємо, слід відходити від такого «радянського» підходу і 

фінансувати результати наукової діяльності, а не процес наукової діяльності, 

як це зараз є (фінансування зарплат, комунальних платежів, податків, інших 

поточних витрат). Наразі, збільшення видатків з Державного бюджету на 

фінансування наукової діяльності в Україні у найближчі роки неможливе. 

Відтак, пріоритетним напрямком реформування наукової діяльності в Україні 

має бути зміна її економічних засад з переходом на адресне використання 

коштів.  

 

Список літератури:  

1. Конституція України від 28 червня 1998 року // Відомості Верховної 

Ради України, 1996. – № 30. – Ст. 141. 



 

29 

УДК 378.33 

О.О. Титаренко, 

кандидат юридичних наук, доцент,  

начальник відділу організації наукової роботи  

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

 

В умовах реформування системи Міністерства внутрішніх справ 

України (далі – МВС), створення Національної поліції (далі – НП) 

закономірним постає питання не тільки поліпшення підготовки кадрів для 

МВС, а і удосконалення нормативно-правового та організаційного  

забезпечення в системі МВС. Сьогодні здебільшого наукові дослідження та 

наукові розробки з актуальних питань діяльності МВС та НП продовжують 

здійснювати вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання та 

НДУ МВС.  

Згідно зі змістом п.п. 34-36, 39 п. 4 Положення про МВС України, 

затвердженого Постановою КМУ від 28 жовтня 2015 р. № 878, визначено, що 

МВС відповідно до покладених на нього завдань: 

- визначає основні напрями розвитку наукової та науково-технічної 

діяльності з питань функціонування МВС; 

- бере участь у формуванні та забезпеченні наукової і науково-

технічної політики держави у сфері охорони суспільних відносин, пов’язаних 

із захистом та охороною прав і свобод людини, забезпеченням публічної 

безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху, а також 

охорони державного кордону, цивільного захисту та міграції (імміграції та 

еміграції); 

- бере участь у проведенні наукових, кримінологічних, соціологічних і 

психологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами 

науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій тощо в інтересах 

системи МВС; 

- організовує і координує роботу з упровадження в практику 

результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок в інтересах 

Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовує і координує Міністр [1]. 

З цього випливає, що наукове забезпечення правоохоронної діяльності 

в системі МВС залишається пріоритетним напрямом у його роботі. Наразі у 

зв’язку зі створенням Національної поліції постає питання про продовження 

проведення наукових досліджень з актуальних питань забезпечення 

діяльності нового центрального органу виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України. Проте порядок 

виконання таких досліджень ВНЗ/НДУ МВС сьогодні потребує певного 
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унормування та удосконалення. Згадаємо, що на сьогодні організація 

науково-дослідної роботи (далі – НДР)  у ВНЗ/НДУ МВС  відбувається на 

підставі наказу МВС від 15.05.2007 № 154, який є «морально застарілим» та 

не відповідає повною мірою положенням законів України «Про вищу освіту» 

та «Про наукову і науково-технічну діяльність» [2; 3]. Про це неодноразово 

наголошували вчені на тематичних науково-практичних заходах, які 

проходили протягом 2014-2016 років у ВНЗ МВС. Також досі залишається 

застарілий підхід щодо фінансування прикладних та фундаментальних 

досліджень для потреб системи МВС. Фактично існує ситуація, коли 

здебільшого цільове фінансування на такі дослідження отримує ДНДІ МВС, 

який має у своєму розпорядженні відповідні потужні наукові лабораторії, а 

цільове фінансування ВНЗ МВС з даного напряму роботи – фактично 

відсутнє. Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік» за кодом програмної класифікації видатків 

(001170) для МВС на потреби наукового та інформаційно-аналітичного 

забезпечення заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

передбачено 4,1 млн. грн. [4]. Проте порядок розподілу та освоєння цих 

коштів на потреби наукового забезпечення діяльності МВС не є відкритим. 

Що ж до забезпечення фінансування НП у частині виконання актуальних 

наукових розробок, спрямованих на забезпечення функціональної діяльності 

її органів та підрозділів у сфері протидії злочинності, то воно на 2016 рік не 

передбачено. Виникає цілком парадоксальна ситуація, коли у цілому в 

системі МВС потреба у проведенні наукових досліджень для вирішення 

нагальним проблемних питань у сфері протидії злочинності та забезпечення 

особистої безпеки правоохоронців є, а фінансування – майже відсутнє.  

У зв’язку з цим у подальшому вбачається необхідним: 

1. Перехід на виконання замовлень для потреб правоохоронних органів, 

у першу чергу НП, наукових досліджень на підставі договорів на платній 

основі (наприклад, між ГУ НП та ВНЗ/НДУ МВС України або між ГСУ НП 

та ВНЗ/НДУ МВС України). Здебільшого сьогодні виконання наукових 

досліджень на замовлення підрозділів НП здійснюється за «старою схемою», 

коли до ВНЗ/НДУ МВС надходить відповідний лист з пропозицією 

терміново провести певне дослідження (наприклад, з розробки рекомендацій 

щодо документування окремих видів кримінальних правопорушень або 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій), за результатами якого слід 

підготувати методичні рекомендації або навчальний посібник для 

практичних працівників НП. Тобто фактично сьогодні система планування 

наукових досліджень у системі МВС на замовлення НП відсутня.  

Довідково 

Свого часу (до 2011 року) в системі МВС було запроваджене річне 

планування виконання НД і ДКР на замовлення територіальних ОВС. У цих 

планах ВНЗ/НДУ МВС були чітко визначені виконавці та співвиконавці 

окремих наукових досліджень (але без відповідного фінансування). Такі 

плани до 2015 року були передбачені і в ГСУ МВС України. Щодо 

останнього, то наразі в ГСУ НП відповідні плани підготовки методичних 
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рекомендацій також існують, але ВНЗ/НДУ МВС у якості виконавців або 

співвиконавців у них не визначені. Це пов’язане з тим, що необхідно 

відповідне погодження з боку НП та МВС України щодо залучення до цієї 

роботи ВНЗ/НДУ МВС України. Сьогодні НП не має своїх ВНЗ, які б могли 

виконувати відповідні наукові дослідження.   

2. Уточнення Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, 

затверджених наказом МВС від 16.03.2015 № 275, у напрямі передбачення 

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та 

наукової діяльності з урахуванням потреб НП [5]. 

3. Запровадження на конкурсній основі розподілу бюджетних видатків 

між ВНЗ/НДУ МВС, які передбачені на проведення наукових досліджень для 

потреб системи МВС  України. Тим паче, враховуючи ту обставину, що 

23.08.2016 року Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок  до 2020 доповнено новими 

напрямами, зокрема спрямованими на підтримку національної безпеки та 

оборони України, є перспективи щодо отримання відповідного цільового 

державного фінансування [6]. 

4. Визначення чітких критеріїв оцінки результатів НД і ДКР ВНЗ/НДУ 

МВС з метою подальшого визначення їх компетентності у виконанні 

складних наукових досліджень, у тому числі і за рахунок бюджетного 

фінансування. 

5. Потребує серед ВНЗ/НДІ МВС активізація та налагодження 

грантової роботи з отримання відповідного фінансування для проведення 

прикладних наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності. 

Також має важливе значення в системі ВНЗ/НДІ МВС підтримка 

наукової молоді у проведенні наукових досліджень. У цьому аспекті 

пропонується запозичити позитивний досвіт Міністерства освіти і науки 

України, а саме запровадження Конкурсу проектів наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 

працюють (навчаються) у ВНЗ/НДІ МВС, та  подальше виконання цих робіт і 

розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету [7].  

У цілому комплексне вирішення зазначених питань позитивно вплине 

на удосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення 

наукової діяльності в системі МВС України та підвищення ролі ВНЗ/НДУ 

МВС у цій діяльності.  
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26.11.2015 № 848-VIII.  
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4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 

25.12.2015 № 928-VIII. 

5. Перелік пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затверджений 

наказом МВС від 16.03.2015 № 275. 

6. Уряд включив нацбезпеку в перелік пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок (23.08.2016) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249255436&cat_id=244

274160. 

7. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про проведення 

Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, 

що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих 

робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та 

управління ними» від 14.12.2015 № 1287. 

 

 

УДК 351.74: [378:001.89](477) 

В.В. Чумак, 

кандидат юридичних наук, 

провідний науковий співробітник відділу 

організації наукової роботи Харківського 

національного університету внутрішніх справ  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ  

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ, 

КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ, АСПІРАНТІВ, АД’ЮНКТІВ ТА 

ДОКТОРАНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною 

складовою освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової, 

навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти, виступає одним 

із найважливіших засобів підвищення якості підготовки та виховання 

спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній 

діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу. 

У проголошеній Президентом України П. Порошенком Стратегії 

сталого розвитку «Україна - 2020», а також у нещодавно прийнятому Законі 

Україні «Про наукову і науково-технічну діяльність» розвитку вітчизняного 

наукового потенціалу відведено чільне місце.  

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах зі специфічними 

умовами навчання регулюється значною кількістю нормативних документів. 
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Серед них найважливішими є Конституція України, закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність».  

Науково-дослідницька діяльність курсантів, студентів, слухачів, 

аспірантів, ад’юнктів та докторантів, що проводиться у вищих навчальних 

закладах України, є одним з основних чинників підготовки 

висококваліфікованих кадрів відповідного профілю.  

Задля результативності цієї роботи у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання докладається максимум зусиль: 

підтримується обдарована молодь, яка виявила здібності до наукової 

діяльності; створюються творча атмосфера та умови для інноваційного 

розвитку; курсанти, студенти, слухачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти 

ВНЗ залучаються до проведення вивчення актуальних проблем розвитку 

суспільства і держави та діяльності поліції.  

Так, з метою вдосконалення організації науково-дослідницької роботи 

курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів 

університетом було затверджено Положення про Наукове товариство 

курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих 

вчених Харківського національного університету внутрішніх справ. 

На сьогоднішній день Наукове товариство – добровільне об’єднання 

студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 

вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 

працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 

діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

Саме тут кожен студент, курсант, слухач, аспірант, ад’юнкт, докторант 

і молодий вчений може реалізувати себе в першу чергу як особистість, 

проявити свої найкращі розумові здібності, відстоювати свою позицію і 

доводити її правильність. 

Велике значення у формуванні молодих науковців відіграє їх участь у 

конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, олімпіадах, які 

проходять як у Харківському національному університеті внутрішніх справ, 

так і в інших вищих начальних закладах та установах. 

Участь курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та 

докторантів у таких науково-практичних заходах розвиває їх ораторські 

здібності, навчає відстоювати свою точку зору під час дискусій, спонукає 

курсантів та студентів  до продовження навчання у магістратурі та 

ад’юнктурі після закінчення університету, а також позитивно впливає на 

формування нової когорти науковців. 

Якщо проаналізувати життя багатьох відомих науковців України та 

світу, можна побачити, що більшість із них займалися науковою діяльністю 

зі студентських років. 

Це пояснюється тим, що саме наукові навички сприяють досягненню 

професіоналізму в майбутній професії. До цих навичок можна віднести 

наполегливу працю, терпіння, виховання самостійності, відповідальності, 

всебічного формування характеру особистості та прагнення до нових знань і 

досягнення вищої мети. 
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Доброю традицією можна назвати проведення в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ науково-практичної 

конференції курсантів і студентів та молодих вчених.  

Історія проведення науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» бере початок від 

заснування Наукового товариства курсантів і студентів. Ця подія в житті 

нашого навчального закладу відбулася в травні 1993 р., коли до Дня науки й 

було проведено першу науково-практичну конференцію курсантів і 

студентів. З тих часів вона проводиться щорічно саме до Дня науки.  

Проведенням щорічної науково-практичної конференції курсантів та 

студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» 

та «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 

наш Університет засвідчує величезні потенціальні можливості у координації 

наукових розробок з найактуальніших питань правової теорії. 

Таким чином Харківський національний університет внутрішніх справ 

створює належні умови для ефективного та сталого розвитку науково-

дослідницької роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, 

докторантів та молодих вчених. 
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СЕКЦІЯ 2.  

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВОВИХ ТА  

ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК 
 

 

УДК 351.741:316.6 

В.В. Барко,  
кандидат педагогічних наук, 

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

психологічного забезпечення Державного науково-

дослідного інституту МВС України 

 

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

ДО СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Упродовж року в Україні функціонує новий правоохоронний орган – 

Національна поліція – завданнями якої є надання поліцейських послуг у 

сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; 

надання послуг і допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій її потребують. Службова 

діяльність поліцейських традиційно відноситься до складних видів 

професійної діяльності, вона часто протікає в особливих і екстремальних 

умовах, супроводжується значними психофізіологічними і фізичними 

навантаженнями на працівників, багатьма чинниками ризику для їх життя і 

здоров’я. Поліцейський має бути психологічно підготовлений до складної 

професійної діяльності. 

Психологічну готовність до оперативно-службової діяльності науковці 

трактують як цілісний, комплексний прояв особистості, показниками якого є 

внутрішнє налаштування на певну поведінку, доцільна змобілізованість всіх 

сил на активні дії. Дослідники (Е.А. Антипов, А.В. Ведєнов, А.Г. Ковалев, 

К.К. Платонов, К.М. Дурай–Новакова, М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибович, 

В.О. Моляко, В.А. Сластенін, А.О. Смирнов, Л.М. Карамушка та інші) 

відзначають, що при формуванні психологічної готовності, окрім відповідних 

знань та умінь, значна роль належить установці на вірне виконання 

професійних дій і адекватне реагування на можливі емоційні подразники.  

Також готовність є результатом психологічної підготовленості, яка 

являє собою спеціальну натренованість до дій в екстремальних умовах. Ця 

натренованість дозволяє правильно оцінити ситуацію, що склалася і вчасно 

на неї відреагувати. Науковці відзначають, що формування високого рівня 

психологічної готовності до служби здійснюється в три етапи: 1) діагностика 

готовності особистості до професійного навчання, визначення сформованості 

мотивації до навчання та інтелектуального рівня кандидатів; 2) формування 
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психологічної готовності до служби в поліції безпосередньо під час навчання 

професії; 3) адаптація і подальше підтримання особистості в стані 

психологічної готовності до виконання завдань за період проходження 

служби. 

Дослідження підходів до визначення змісту та структури психологічної 

готовності дозволяє виокремити два основних − функціональний та 

особистісний. В рамках функціонального підходу психологічна готовність 

розглядається як певний стан психічних функцій, який забезпечує високий 

рівень досягнень при виконанні того чи іншого виду діяльності. З позицій 

особистісного підходу психологічну готовність розглядають як результат 

цілеспрямованої підготовки до певної діяльності. Згідно із цим підходом, 

готовність слід розуміти як стійке, багатоаспектне утворення особистості, яке 

включає ряд компонентів (мотиваційних, когнітивних, вольових тощо), 

адекватних вимогам змісту та умовам діяльності, які в сукупності дозволяють 

суб’єкту успішно здійснювати діяльність. Готовність особистості до 

діяльності – це соціально-детермінований і психічно зумовлений процес, 

який знаходить своє виявлення в позитивному емоційно-вольовому ставленні 

до діяльності; відповідно, готовність − це концентрований показник 

професіоналізму, можливостей людини, які характеризують здатність 

досягати вершин професійної майстерності.  

Таким чином, визначити психологічну готовність до діяльності можна 

як особливий психічний стан особи, який характеризується оптимальною 

мобілізацією всіх ресурсів організму і формується шляхом розвитку 

сукупності особистісних якостей та завдяки цілеспрямованій підготовці 

особистості до виникнення цього стану. Встановлено, що структурно 

психологічна готовність включає в себе низку компонентів: мотиваційний, 

когнітивний, операціональний, особистісний. 

Досвід діяльності поліції зарубіжних країн, а також психологів 

Управлінь Національної поліції України в регіонах нашої держави, зокрема, в 

Миколаївській і Черкаській областях, свідчить про те, що ефективною 

психолого-педагогічною технологією формування основних складових 

психологічної готовності поліцейських до професійної діяльності є 

професійно-психологічний тренінг. Такий тренінг може бути розрахований 

приблизно на тридцять годин групової роботи і проводитись поетапно, 

наприклад щотижнево, у процесі професійної підготовки поліцейських. 

Тренінг передбачає вивчення нормативно-правового забезпечення 

поліцейської діяльності, мотивацію учасників, моделювання практичних 

ситуацій, які виникають у службовій діяльності, формування у поліцейських 

досвіду застосування норм законодавства у професійній діяльності, 

отримання поліцейськими навичок щодо вирішення проблемних питань. 

Досвід показує, що використання професійно-психологічних тренінгів у 

процесі службової підготовки і підвищення кваліфікації працівників поліції 

дозволяє не тільки покращувати рівень їх професійних знань і умінь, а й 

забезпечувати психологічну стійкість і психологічну надійність працівників, 
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формувати у них новий досвід відносин з громадянами і правильної 

поведінки у складних ситуаціях службової діяльності. 

 

 

УДК 343.98(075.8) 

П.Д. Біленчук, 

кандидат юридичних наук,  

професор сектора інтелектуальної власності та 

інноваційних технологій Київського університету 

права Національної академії наук України 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

Відповідно до визначених Конституцією України засадничих 

цінностей, зокрема про те, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю», здійснюється й реформування діяльності органів кримінального 

судочинства [1, с. 4]. 

Новий КПК України істотно змінив ідеологію сучасного кримінального 

судочинства та визначив якісно нові завдання. Зокрема, в ст. 2 КПК України 

чітко зазначається, що завданнями кримінального провадження є: 1) захист 

особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень; 2) охорона 

прав, свобод та законних інтересів його учасників; 3) забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і судового розгляду тощо [2, с. 7]. 

Очевидно, що виконання цих завдань неможливе без застосування 

сучасних наукових засобів, що свідчить про необхідність продовження 

досліджень у цьому напрямі. Хоча тематика методологічних засад наукового 

забезпечення кримінального провадження в усі часи привертала увагу 

вітчизняних і зарубіжних учених. 

Актуальним залишається створення сучасного вчення про систему 

засобів наукового забезпечення кримінального провадження та розроблення 

рекомендацій, спрямованих на ефективне їх застосування, з метою 

розв’язання практичних завдань, що й зумовило виклад цього напряму 

дослідження та висвітлення його основних результатів у цій статті. 

Зокрема, нерозв’язаними залишаються такі питання, як: 

загальнотеоретична характеристика сучасного наукового забезпечення 

кримінального провадження, наукові засади систематизації його засобів; 

особливості наукового забезпечення досудового розслідування і судового 

провадження, його пріоритетні напрями, механізми вдосконалення та інші. 

Основною метою цієї статті є підбиття підсумків розроблення та 

створення сучасної концепції наукового забезпечення кримінального 

провадження. 

Зазначена мета реалізується за допомогою вирішення таких завдань: 

1) обґрунтування необхідності створення нової системи знань, нового 
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вчення – теорії і практики сучасного наукового забезпечення кримінального 

судочинства; 2) визначення сутності загальнотеоретичної характеристики 

сучасного наукового забезпечення кримінального провадження; 

3) формування методологічних засад наукового забезпечення кримінального 

провадження; 4) розкриття традиційної та сучасної багаторівневої системи 

засобів наукового пізнання, доказування, розслідування у сфері 

кримінального судочинства; 5) розроблення комплексу новітніх 

криміналістичних засобів, методів, технологій і алгоритмів забезпечення 

кримінального провадження; 6) здійснення системного порівняльного аналізу 

особливостей наукового забезпечення досудового розслідування і судового 

провадження; 7) створення системи рекомендацій щодо практичного 

застосування криміналістичних засобів на стадії досудового розслідування й 

судового провадження; 8) подання пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення процесуальної регламентації застосування засобів науки 

криміналістики; 9) формулювання пріоритетних напрямів та механізмів 

удосконалення наукового забезпечення кримінального провадження. 

Методологічною основою цього дослідження є сучасна теорія 

наукового пізнання, що ґрунтується на світоглядних принципах, 

загальнонаукових та спеціальних методах. Зокрема, таких, як: 1) формально-

логічний – під час узагальнення матеріалів експертної, слідчої і судової 

практики, аналізу норм чинного законодавства та наявних теоретичних 

конструкцій з приводу особливостей наукового забезпечення кримінального 

провадження; 2) класифікація – з метою системного поділу і впорядкування 

засобів наукового забезпечення кримінального провадження; 

3) узагальнення – з метою переходу від окремих фактів до загальних; 

4) порівняльно-правовий – під час дослідження законодавства про правове 

регулювання використання засобів наукового забезпечення кримінального 

провадження; 5) історико-правовий – для розкриття еволюції поглядів учених 

на окремі проблеми, що стосуються предмета наукового дослідження; 

6) системно-структурний – під час дослідження наукових засад класифікації 

засобів наукового забезпечення кримінального провадження; 7) статистичний 

– для ілюстрації теоретичних висновків даними вивчення державної та 

відомчої статистичної звітності. 

Теоретичною основою цього дослідження є наукові праці з філософії, 

логіки, психології, соціології, фізики, хімії, біології, математики, 

кібернетики, інформатики, нейробіоніки, філософії права, аналітичної 

юриспруденції, кримінального права та процесу, криміналістики, судової 

експертології, оперативно-розшукової діяльності тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані МВС України 

і Державної судової адміністрації України за 1960–2012 роки, узагальнені 

матеріали 650 кримінальних проваджень щодо ефективності й 

результативності використання наукових засобів під час досудового 

розслідування, результати вивчення 150 кримінальних справ стосовно 600 

засуджених за скоєння розбійних нападів у складі організованих злочинних 

груп, а також результати анкетування 300 слідчих і 220 керівних працівників 
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органів досудового розслідування. Для вивчення рис характеру 50 осіб 

використовувалася методика багатостороннього дослідження особистості 

АСБДО-ММР1. На електронному аналізаторі (ЕІА-1) проаналізована мова 

35 досліджуваних. За допомогою програмного засобу «ПРІАМ» здійснено 

моделювання й прогнозування стану злочинності в Україні за тридцятилітній 

період. 

Наукова новизна цієї статті в тому, що за результатами попередніх 

досліджень розроблено і створено сучасну концепцію наукового 

забезпечення кримінального провадження [3]. 

Вважаємо, що цінність розробленої концепції та зроблених на її основі 

висновків, пропозицій і рекомендацій полягає в тому, що в них пропонується 

низка нових  концептуальних положень теорії і практики наукового 

забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному провадженні. Зокрема, 

обґрунтовано необхідність створення нової системи знань, нового вчення – 

теорії і практики сучасного наукового забезпечення кримінального 

провадження. Розроблено й створено сучасну концепцію наукового 

забезпечення кримінального провадження, яка структурно складається з 

таких основних елементів: а) загальнотеоретичної характеристики сучасного 

наукового забезпечення кримінального провадження; б) методологічних 

засад систематизації засобів наукового забезпечення кримінального 

провадження; в) особливостей наукового забезпечення досудового 

розслідування та судового провадження. Визначено, що: теорія і практика 

сучасного наукового забезпечення кримінального провадження має: а) власну 

методологію (шлях дослідження, пізнання), яка являє собою складне 

утворення, що включає цілу систему теоретичних світоглядних принципів, 

логічних прийомів, конкретних засобів пізнання та доказування, цілісної 

системи філософських, загальнонаукових, конкретно-наукових, спеціальних 

способів і методів дослідження загальних і окремих закономірностей 

виникнення, розвитку і функціонування сфери кримінального судочинства, 

б) структуру криміналістичної теорії пізнання та доказування, яка містить 

нові елементи (ґенеза судового пізнання та доказування; загальнотеоретичні 

засади судового пізнання та доказування; методологія судового пізнання та 

доказування; засоби пізнання, доказування, розслідування у сфері 

кримінального судочинства). Встановлено, що окремими вченнями 

криміналістичної теорії пізнання та доказування є: теорія запобігання 

проступкам, правопорушенням, злочинності; теорія процесуального 

забезпечення оперативно-розшукового пізнання та доказування [гласні 

(розшукові) слідчі дії і негласні (розшукові) слідчі дії]; теорія суддівського 

адміністрування; теорія управління у сфері кримінального судочинства; 

теорія організації і системології сфери кримінального судочинства; теорія 

інформаційно-аналітичного забезпечення сфери кримінального судочинства; 

теорія автоматизації, комп’ютеризації, інформатизації сфери судочинства. 

Також у дослідженні розкрито традиційну та сучасну багаторівневу систему 

засобів наукового забезпечення пізнання та доказування у сфері 

кримінального судочинства, яка містить загальнофілософські, 
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загальнонаукові, конкретно-наукові та спеціальні методи. Розроблено 

комплекс новітніх криміналістичних засобів, методів і комп’ютерних 

технологій: а) слідчо-оперативний одорологічний кейс (комплект); б) 

топографічну криміналістичну лінійку; в) комплект засобів для дослідження 

психофізіологічних особливостей особи в криміналістиці; г) складний 

метричний квадрат; д) комплект науково-технічних засобів дільничного 

інспектора органу правопорядку; е) патент на промисловий зразок – 

трафаретну лінійку слідчого, «лінійка – С», є) інтерактивну методику V-3 

«Юлій Цезар»; ж) електронний мультимедійний підручник 

«Криміналістика»; 3) автоматизовану систему багатофакторного дослідження 

особистості – «АСБДО-ММР1»; і) універсальний програмний продукт 

«АКССА» для використання слідчими і суддями в єдиній комп’ютерній 

мережі органів кримінального провадження. Доведено, що особливостями 

наукового забезпечення досудового розслідування й судового провадження є: 

а) механізм правового регулювання пізнання, доказування, розслідування; 

б) правовий статус суб’єкта пізнання, доказування, розслідування; 

в) конкретна мета і об’єкт пізнання, доказування, розслідування; 

г) законодавчо визначений арсенал засобів, методів, технологій, за 

допомогою якого відбувається пізнання, доказування, розслідування. А 

також обґрунтовано, що пріоритетними напрямами та механізмами 

вдосконалення наукового забезпечення кримінального провадження є: 

а) поетапне втілення у сфері судочинства програмних положень концепції 

забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання; 

б) впровадження методів інформаційно-аналітичної діяльності, 

автоматизованих систем і банків даних, віртуальних систем управління 

знаннями, засобів комбінаторного аналізу, ноотехнологій і грід-технологій; 

в) розроблення веб-проекту дистанційного онлайн-навчання слідчих, 

прокурорів, суддів, адвокатів. 

На основі проведених досліджень удосконалено: 1) підходи до 

класифікації світоглядних принципів сучасного наукового забезпечення 

кримінального провадження, зокрема таких, як зумовленість, 

самодостатність, світоглядність, наукова обґрунтованість, антиентропійність, 

ефективність, інтегративність, всеосяжність; 2) підходи до систематизації 

засобів пізнання, доказування, розслідування, зокрема, таких, як правові й 

організаційно-управлінські, криміналістичні, спеціальні, оперативно-

технічні, оперативно-розшукові; 3) положення чинного законодавства про 

незаконне порушення права власності на інформацію, несанкціоноване 

копіювання інформації; за порушення правил обробки інформації 

персонального характеру за допомогою комп’ютерних систем. 

Крім того, вважаємо, що потребують подальшого розвитку: 1) наукові 

розробки в галузі криміналістичної діагностики, одорології, акустики, 

системології, антропології, аналітики і дидактики; 2) засоби 

багатофакторного аналізу, математичного моделювання та оптимізації 

кримінального провадження – «ПРІАМ», АРМ-слідчого «Інсайт»; 3) лазерні 

технології Focus 3D, електронні засоби, біометричні методи, інтерактивні 
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методики дистанційного й віртуального онлайн-навчання, ноотехнології, 

мережевоцентричні інтернет-технології і грід-технології [4]. 

Отже, можна дійти таких висновків. Теоретичне і практичне значення 

результатів нашого дослідження полягає в тому, що викладені в цій статті 

положення, пропозиції, рекомендації може бути використано в таких 

основних напрямах: 1) у законотворчій діяльності з метою вдосконалення 

чинного законодавства щодо використання новітніх засобів пізнання та 

доказування в процесі кримінального провадження; 2) в науково-дослідній 

роботі як підґрунтя для подальших досліджень у сфері кримінальної юстиції, 

правосуддя, судочинства, удосконалення наукового забезпечення 

пізнавальних процесів у сфері кримінального провадження; 3) в навчальному 

процесі під час викладання курсів «Криміналістика», «Судова 

експертологія», «Юридична психологія», «Оперативно-розшукове 

забезпечення слідства»; 4) в галузі міжнародного співробітництва 

(рекомендації, сформульовані в цій статті, вже прийняті й використовуються 

в рамках реалізації напряму «Комп’ютерна злочинність» спільної українсько-

американської науково-дослідної програми Академії правових наук України 

та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США; 5) у 

практичній діяльності під час проведення навчально-методичних семінарів і 

практичних занять у системі службової підготовки, а також на курсах 

підвищення кваліфікації працівників органів досудового розслідування та 

експертно-криміналістичних установ. 

Результати цього дослідження були також оприлюднені, критично 

оцінені та схвалені на засіданнях кафедри криміналістики і кафедри 

правосуддя та Вченої ради Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Вченої ради Київського університету права НАН України; 

Вченої ради Національного університету внутрішніх справ, Вченої ради 

Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів. 

Окремі ідеї, інновації, ноотехнології, положення цього дослідження 

апробовано та впроваджено на лекційних, семінарських і практичних 

заняттях зі спецкурсів: «Оперативно-розшукове забезпечення слідства», 

«Особливості фіксації ходу і результатів слідчих дій», «Актуальні проблеми 

наукового забезпечення пізнавальних процесів у сфері судочинства», курсів 

криміналістики, юридичної психології та судової експертології. 
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ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ 

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЮРИСТІВ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ 

 

Початок третього тисячоліття позначився оновленими поглядами 

світової спільноти в майбуття, визначенням ціннісних властивостей 

суспільного життя, які характеризують його якість. Світ визнав, що добробут, 

освіта та здоров’я людини є головними чинниками якості її життя, а якість 

освіти – основною метою, пріоритетом розвитку суспільства ХХІ століття [1, 

с. 4]. 

А це означає, що стратегічні орієнтири розвитку юридичної освіти, 

правничої науки і сфери кримінального судочинства доцільно будувати на 

основі використання інтерактивних засобів навчання, інноваційних засобів 

пізнання, ноотехнологій і грід-технологій. 

Стосовно особливостей наукового забезпечення використання 

сучасних засобів пізнання для дослідження проблем правничої освіти і 

юридичної науки та практики конституційного, адміністративного, 

цивільного, господарського і кримінального судочинства в науковій 

літературі, на жаль, поки що не сформовано єдиної концептуальної думки. 

Водночас ми поділяємо позицію таких учених, як С. Бабаїв, С. Леушін, В. 

Реутов та інших, котрі цю сферу розглядають у нерозривній єдності – 

пізнавальної правової діяльності й сформованого на її базі соціально-

правового досвіду [2, с. 139]. Саме досвід, писав ще І. Гете, – «ось учитель 

життя вічного…» [3, с. 187]. Отже, юридична освіта, правнича наука й 

практика конституційного, адміністративного, цивільного, господарського та 

кримінального судочинства – це конкретна професійна діяльність з надання 

правових послуг громадянам, суспільству, державі, а також світоглядна 

освітянська сфера пізнання, яка сприяє тлумаченню та застосуванню 
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нормативно-правових актів, узятих у єдності з науковими здобутками та 

накопиченим соціально-правовим досвідом [4, с. 381]. 

Україна, як зазначається в ст. 1 Конституції України, є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава [5, с. 7], що 

знаходиться в перехідному періоді та, як і будь-яка інша країна, котра 

перебуває в такому стані, вирішує нині досить складний комплекс 

світоглядних, гносеологічних, освітянських, наукових і праксеологічних 

завдань: 

– по-перше, потрібно проревізувати не тільки наукові здобутки, а й усе 

чинне законодавство (конституційне, адміністративне, цивільне, 

господарське, кримінальне), а також дослідити реальні потреби  експертної, 

слідчої і судової практики щодо його застосування; 

– по-друге, необхідно істотно оновити не лише чинне законодавство, а 

й усю відомчу нормативно-правову базу, сформувати власні принципи, 

доктрини, критерії, запровадити новітні засоби пізнання та підходи до нової 

правозастосовної та правоохоронної практики в Україні; 

– по-третє, необхідно підготувати нових конкуренто-спроможних 

фахівців у сфері правосуддя, судочинства, правопорядку – юристів із 

новітніми поглядами, сучасними знаннями, навиками, уміннями та новим 

креативним перспективним мисленням для досягнення позитивних 

результатів і формування світоглядних принципів світової, європейської і 

вітчизняної юридичної практики. 

Безперечно, згаданими проблемами не вичерпується перелік указаних 

завдань правової освіти, правничої науки та юридичної практики. Головне в 

тому, що юридична освіта,  правнича наука і професійно орієнтована 

експертна, судова, слідча, прокурорська, адвокатська практика України  

повинні формуватися й ґрунтуватися на сучасних доктринах, нових 

цивілізованих підходах, планетарних світоглядних принципах із урахуванням 

вітчизняного та світового досвіду й відповідати міжнародним стандартам 

життя, а саме: 

– юридична практика конституційного, адміністративного, цивільного, 

господарського і кримінального судочинства, яка є різновидом соціально-

історичної практики, містить у собі риси, суперечності та проблеми 

суспільної практики країни. Водночас зміни в суспільстві повинні мати 

системний, консолідований, масштабний і комплексний характер. Змінити на 

краще саму лише юридичну практику самостійно неможливо; 

– юридична практика конституційного, адміністративного, цивільного, 

господарського і кримінального судочинства разом із правом і 

правосвідомістю та праворозумінням є найважливішими складовими 

правової системи України. Без них як юридична практика, так і сама правова 

система неможливі (не виникають, не розвиваються й не функціонують), 

тому що вони в правовій системі є консолідуючим сполучним елементом. 

Нормативно-правові акти, індивідуально-конкретні розпорядження 

(рішення), суб’єктивні права і юридичні обов’язки, правові ідеї тощо – усе це 
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та багато інших правових питань юридична практика пов’язує в єдине ціле – 

у правову систему суспільства і держави; 

– юридична практика конституційного, адміністративного, цивільного, 

господарського і кримінального судочинства, як частина культури 

суспільства, є специфічним проявом його свідомості й спрямована на 

конкретні зміни в суспільному житті, на об’єктивно-реальне перетворення 

дійсності. Вона, по суті, є своєрідним «виробництвом», а отже, останньому 

об’єктивно необхідне наукове забезпечення: потрібен високопрофесійний, 

висококваліфікований, високоосвічений персонал, матеріальні, фінансові, 

організаційні, управлінські та інші ресурси. Професіоналізм суб’єктів 

державотворчої діяльності стає невід’ємною властивістю юридичної 

практики – законодавчої, виконавчої, інтерпретаційної, судової, експертної, 

слідчої, прокурорської,  нотаріальної, адвокатської, оперативно-розшукової 

та інших її видів. Адже вони потребують від суб’єктів експертного, слідчого, 

судового й оперативно-розшукового пізнання високого рівня професійної  

підготовки, ініціативи, самостійності та багато інших знань, навиків, умінь, 

прийомів тощо; 

– юридична практика конституційного, адміністративного, цивільного, 

господарського і кримінального судочинства, що дуже важливо, не тільки 

сприяє вдосконаленню й цілеспрямованій зміні вже чинних нормативно-

правових актів (Конституції України, КК України, КПК України, ЦК 

України, ЦПК України та інших законів України, а також відомчих 

нормативно-правових актів), а й формує умови до змін у правовій, 

економічній, політичній, управлінській, освітянській, матеріальній, духовній, 

суспільній сферах життя. Юридична практика завжди породжує і формує 

відповідні юридичні стандарти, механізми, наслідки, результати – закони, 

міжнародні договори, рішення судів тощо. Значення практики взагалі та 

юридичної практики, зокрема, неможливо переоцінити. Ще Людвіг Фейєрбах 

писав, що «…сумніви, яких не розвіює теорія, вирішить практика…» [6, 

с. 37]. 

Сучасна юридична освіта, правнича наука і практика конституційного, 

адміністративного, цивільного, господарського і кримінального судочинства 

поставили перед суспільством і державою цілий комплекс проблем і завдань 

щодо забезпечення їх інтегрованим системним законодавством, арсеналом 

засобів наукового пізнання, доказування, розслідування та відповідними 

висококваліфікованими освітянами, науковцями, фахівцями-практиками. Над 

новою моделлю формування сучасного висококваліфікованого, 

високоосвіченого фахівця у сфері правосуддя, судочинства та правопорядку 

працюють не тільки провідні юридичні вузи, а й профільні наукові установи 

та дослідні відомства, а також багато інших закладів, установ і організацій, 

компетентних фахівців країни. Ця надзвичайно важлива, складна й водночас 

актуальна комплексна проблема осмислюється всім суспільством, а її 

розв’язання є одним із нагальних завдань сьогодення, бо має привести до 

формування нової концепції наукового забезпечення соціального порядку в 
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державі: в державних установах,  органах законодавчої, виконавчої, судової 

влади тощо [7, с. 5–7]. 

Відомо, що процес формування юридичного світогляду та 

праворозуміння своїм корінням сягає античного періоду історії. Він тісно й 

невід’ємно пов’язаний із філософією права, правовою гносеологією, теорією 

та історією розвитку держави і права, логікою формування органів 

законодавчої, виконавчої, судової влади тощо. Саме правова наука разом з 

історією, філософією, соціологією, психологією, логікою, кібернетикою, 

інформатикою, системологією, іншими дисциплінами закладає фундамент 

освітніх ресурсів для підготовки майбутніх фахівців у галузі правосуддя, 

судочинства, суддівського адміністрування, а саме: 

– по-перше, формує основу базових дисциплін з фундаментальної 

загальнотеоретичної підготовки висококваліфікованих правників широкого 

діапазону дій і профілю, озброює студентів знаннями про найзагальніші, 

основоположні закономірності державно-правового, цивільно-правового та 

господарсько-правового життя суспільства; 

– по-друге, комплекс загальнотеоретичних дисциплін з філософії права, 

теорії держави і права, правової гносеології, правосуддя, судоустрою, 

судочинства, правопорядку закладає фундамент знань майбутніх фахівців, 

їхнього юридичного світогляду, здатності ухвалювати справедливі юридичні 

рішення у професійній сфері; 

– по-третє, загальнотеоретичні дисципліни з соціальної філософії 

права, історії держави та права, соціології права, антропології права, теорії 

судового пізнання дають майбутнім юристам загальне світоглядне уявлення 

про основні державно-правові поняття і категорії, необхідні для подальшого 

ефективного засвоєння галузевих та інших прикладних професійно 

орієнтованих юридичних дисциплін. 

Окрім зазначеного, дуже важливим є те, що саме такі новітні засоби 

пізнання, якими користуються сьогодні юридична деонтологія, філософія 

права, історія та теорія держави і права, теорія судового пізнання, формують 

у майбутніх фахівців юридичної практики навики й уміння давати належну 

правову оцінку складним явищам і процесам державно-правової дійсності у 

сфері правосуддя, судочинства та правопорядку. 

Тільки юрист, озброєний сучасними фундаментальними теоретичними 

науковими знаннями й практичними навичками та уміннями, успішно 

реалізує себе в процесі юридичної практики, бо спроможний кваліфіковано 

роз’яснити та розв’язати низку різноманітних суперечностей, проблем 

державного і суспільного будівництва, активно протистояти порушенням 

законності, запобігати та протидіяти шахрайству, корупції, зокрема й 

політичній, упроваджувати в життя світоглядні європейські цінності. 

Для вищого юридичного навчального закладу (університету, інституту, 

академії) дуже важливим є правильна організація вивчення комплексу як 

світоглядних, так і загальнофілософських, базових і спеціальних юридичних 

дисциплін та системних новітніх засобів наукового забезпечення соціально-

правової реальності. 
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Саме тому філософію права, аналітичну юриспруденцію, теорію та 

історію держави і права, правову гносеологію як базові дисципліни повинні 

викладати сьогодні у вузах на основі з’ясування джерелознавчого, 

історіографічного, теоретичного, методологічного та праксеологічного 

аспектів; вивчення предмета, функцій, місця в системі соціальних та 

юридичних наук, які побудовані на основі використання сучасних 

світоглядних принципів, засобів пізнання, загальнофілософських, 

загальнонаукових, окремо наукових і спеціально наукових методів пізнання. 

Вважаємо, що окремо доцільно вивчати питання, які пов’язані з 

юридичною деонтологією, філософією права, аналітичною юриспруденцією, 

гносеологією права, правовою компаративістикою, історією і теорією 

держави та права й іншими галузями конституційного, адміністративного, 

цивільного, господарського і кримінального права. Виходячи з цього, слід 

регулярно проводити модульні контрольні, готувати наукові реферати, 

курсові й магістерські роботи, складати семестрові іспити, а деякі 

дисципліни, крім того, виносити й на державний іспит. 

Усе це свідчить про важливість навчальних предметів, їхнє суттєве 

значення у формуванні високоосвічених, висококваліфікованих фахівців, 

котрі повинні реалізувати ідеї суверенної і незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави на основі принципів верховенства права, 

закону, правди, справедливості, милосердя в діяльності органів правосуддя, 

судочинства та правопорядку, оскільки ці принципи гарантовані статтями 3, 

8, 19 чинної Конституції України [5, с. 7–16]. 

Водночас сьогодні в організації вивчення загальнотеоретичних базових 

курсів з теорії держави і права, правосуддя і судочинства накопичилося 

чимало суперечностей, нереалізованих проблем, розв’язання яких 

юридичною освітою і правничою наукою не тільки покращить підготовку 

студентів-юристів, а й значно підвищить конкурентну спроможність 

випускників юридичних вузів. 

Для цього, виходячи з вимог нового чинного законодавства, слід 

збільшити кількість навчальних годин на вивчення новітніх 

загальнотеоретичних дисциплін; ввести в навчальний процес новітні 

дисципліни, нові курси і спецкурси, зокрема такі, як «Аналітична 

юриспруденція», «Правова гносеологія», «Теорія і практика сучасного 

наукового забезпечення правосуддя», «Теорія судового пізнання», «Засоби 

пізнання у сфері правосуддя та судочинства», «Теорія і практика сучасного 

наукового забезпечення кримінального провадження», «Процесуальне і 

наукове забезпечення кримінального судочинства», «Правові процедури 

прийняття організаційних і управлінських рішень у сфері кримінального 

судочинства», «Організація і управління у сфері кримінального судочинства: 

системологія, нейробіоніка, аналітика, безпека»; «Засоби психології 

управління у сфері кримінального судочинства», «Правові і наукові основи 

кібербезпеки». Крім того, необхідно збільшити кількість лекцій, 

семінарських та практичних занять з новітніх спецкурсів; оптимізувати 

базові курси і спецкурси окремо для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, 
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забезпечити студентів необхідною кількістю сучасних авторських 

підручників. Реалії підготовки юристів XXI століття потребують підготовки 

новітніх електронних підручників, навчальних посібників, опорних 

конспектів, модульних методичних посібників, інноваційних інтерактивних 

курсів та ділових ігор, а також вирішення низки інших актуальних 

освітянських, наукових, методичних і дидактичних питань. 

При університетах, інститутах, академіях, мабуть, доцільно створити 

інформаційно-аналітичні довідкові центри організації і управління та 

стратегічного розвитку юридичної освіти, правничої науки і юридичної 

практики, основним завданням яких мають бути розробка, презентація і 

пропонування новітніх консолідованих системних як традиційних, так і  

електронних мультимедійних проектів на основі використання сучасних 

засобів пізнання та інноваційних інтерактивних технологій. Зокрема, 

пріоритетними напрямами є розробка і впровадження: 

1. Електронних он-лайн-засобів пізнання і навчання. 

2. Мультимедійних освітніх, науково-дослідних і праксеологічних 

комплексів. 

3. Електронних веб-проектів майбутнього. 

4. Електронних енциклопедій, підручників і посібників. 

5. Мультимедійних підручників і навчальних посібників. 

6. Комплексних новітніх наукових бібліотек (на звичайних і 

електронних носіях) за окремими галузями права, а також з курсу наукового 

забезпечення судочинства, теорії судового пізнання, криміналістики, судової 

експертології, теорії оперативно-розшукового пізнання, суддівського 

адміністрування, організації і управління у сфері судочинства та 

консолідованої системи новітніх дисциплін і спецкурсів. 

Викладене дає підстави для таких висновків: 

1) навчальний процес, наукові дослідження, переддипломна практика і 

стажування, які забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері верховенства права, правосуддя та судочинства, 

повинні базуватися на використанні новітніх світоглядних принципів, 

загальнофілософських, загальнонаукових, окремо наукових і спеціально 

наукових засобів наукового пізнання; 

2) по-перше, фундамент освітніх ресурсів та інноваційних послуг для 

підготовки фахівців досудового слідства, судового провадження, 

суддівського адміністрування являє собою систему базових дисциплін з 

фундаментальної підготовки правника широкого діапазону дій і профілю, 

озброює студента знаннями про найзагальніші, основоположні 

закономірності державно-правового, цивільно-правого, господарсько-

правового життя суспільства; по-друге, комплекс загальнотеоретичних 

дисциплін з конституційного, цивільного, адміністративного, господарського 

і кримінального права, конституційного, цивільного, адміністративного, 

господарського і кримінального процесу фактично закладає фундамент для 

підготовки майбутніх фахівців, їхнього юридичного світогляду, здатності 

ухвалювати і приймати об’єктивні і справедливі правові  рішення в окремих 
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сферах судочинства; по-третє, система спеціальних загальнотеоретичних 

дисциплін із судової гносеології, судової антропології, порівняльного 

судового права, правосуддя, судочинства, кримінології, криміналістики, 

судової експертології, теорії оперативно-розшукового пізнання, кібербезпеки 

дає студентам знання, навики та уміння, необхідні для освоєння як 

фундаментальних, так і галузевих та інших прикладних юридичних 

дисциплін і сфер їх практичного застосування в діяльності органів судової 

влади, правоохоронних органів та правозахисних організацій; 

3) для підвищення якості підготовки юристів у контексті вимог 

Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав людини, 

Лісабонської стратегії та принципів кредитно-модульної системи 

Болонського процесу, а також Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року необхідно започаткувати викладання в 

навчальному процесі юридичних вузів (університетів, інститутів, академій) і 

факультетів таких новітніх базових курсів і спецкурсів, як: 1) аналітична 

філософія права (аналітична юриспруденція); 2) гносеологія права; 3) 

наукове забезпечення правосуддя; 4) теорія судового пізнання (судова 

гносеологія) і актуальні проблеми наукового забезпечення пізнавальних 

процесів у сфері судочинства; 5) засоби пізнання, доказування, розслідування 

у сфері судочинства; 6) судова антропологія, вокалоскопія, одорологія; 7) 

системна інформатизація органів судочинства (системологія, кібернетика, 

безпека); 8) автоматизовані інформаційно-правові системи (характеристика, 

системна класифікація, ресурсне забезпечення, інформаційні технології в 

юриспруденції); 9) судова аналітика (консолідовані інформаційні системи, 

інтегровані банки даних, системні електронні автоматизовані мережі); 

10) інформаційно-аналітичне та криміналістичне забезпечення проведення 

слідчих, процесуальних, судових дій та прийняття правових процедур і 

організаційно-управлінських рішень (тактичних прийомів, тактичних 

операцій, тактичних комбінацій); 11) інформаційно-аналітичне забезпечення 

пізнавальної криміналістичної та оперативно-розшукової діяльності у сфері 

кримінального  судочинства; 12) теорія оперативно-розшукового пізнання; 

13) судове джерелознавство; 14) історіографія юриспруденції; 

15) людинознавство (поняття, сутність, характеристика, правовий статус); 

16) теорія і практика управління у сфері правосуддя, правопорядку та 

судочинства; 17) інноваційні методи адміністрування в українських судах; 

18) правове інформацієзнавство; 19) соціально-комунікаційне право; 

20) правнича експертологія; 21) судова експертологія; 22) організація 

наукових досліджень у правознавстві; 23) теорія запобігання проступкам, 

правопорушенням, злочинності; 24) теорія кримінального переслідування; 

25) правова компаративістика; 26) безпека людини, суспільства, держави; 

27) теорія і практика забезпечення кібербезпеки. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ  

РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Як свідчить аналіз дослідження нами виділено наступні види аналізу 

ризиків які найбільш часто зустрічаються в діяльності оперативних 

підрозділів Національної поліції України : а) періодичний аналіз ризиків; 

б) тематичний аналіз ризиків; в) ситуативний аналіз ризиків; г) аналіз 

нетипових випадків. 

Аналіз ризиків ведеться на всіх рівнях управління – центральному, 

територіальному та місцевому. 

Отже основними видами аналізу ризиків є: періодичний; тематичний; 

ситуативний; аналіз нетипових випадків.  

Аналіз практики свідчить що порядок періодичного, тематичного і 

ситуативного аналізу ризиків, а також аналізу нетипових випадків на 

кожному рівні управління регулюється відповідними інструкціями та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Однією з умов ефективності аналізу ризиків є організація 

аналітичного процесу, який повинен включати упорядкований оперативний 

цикл восьми взаємопов’язаних і послідовних елементів: 

– визначення завдань; 

– збирання даних та інформації; 
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– оцінку (даних та інформації); 

– впорядкування (даних та інформації); 

– аналіз (даних та інформації); 

– презентація результатів аналізу; 

– поширення аналітичних документів; 

– оцінка результатів. 

Підсумовуючи вищесказане слід зазначити що, з метою впровадження 

системи нових підходів до інформаційно-аналітичного забезпечення протидії 

злочинам, а саме створення власних систем аналізу ризиків в діяльності 

оперативних підрозділів Національної поліції України було б доцільно: 

а) вжити комплекс заходів щодо нормативно-правового врегулювання 

впровадження систем економічного аналізу та аналізу ризиками; б) провести 

організаційні зміни в інформаційно-аналітичній вертикалі; в) вжити заходів 

щодо організації підготовки офіцерів-аналітиків, їх підбору та кадрового 

супроводу; г) удосконалити систему обміну інформацією у протидії 

злочинам; д) удосконалити матеріально-технічне забезпечення оперативних 

підрозділів оперативного аналізу та аналізу ризиків.  
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ 

ФАКТОРІВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ  

(КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КРОС-НАЦІОНАЛЬНИХ ДАНИХ) 

 

Різнорівневі фактори злочинності є постійним предметним полем 

науки кримінології, що використовує для перевірки гіпотез різноманітні 

просторові та часові статистичні моделі. У міжнародних зіставленнях рівень 

злочинності вимірюється через сукупність кількості умисних убивств, 

оскільки цей вид злочину найбільш повно відображається статистичними 

органами. 

Спираючись на результати досліджень, Управління з наркотиків та 

злочинності ООН наголошує на зв'язку нерівності, злиднів та ослабленого 

правопорядку з насильством [1, с. 12]. Факторами (корелятами) убивств 

також є матеріальні нестатки (бідність та нерівність), субкультура 

насильства, образ життя (повсякденна діяльність), ситуація та 

взаємовідносини між злочинцем та жертвою [2, с. 262–266]. Розшарування 

населення негативно впливає на стан насильницької та корисливо-

насильницької злочинності [3]. 
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С. Левіт та С. Дабнер, розкриваючи тему зростання злочинності у 1960-

х роках у США, виокремлюють такі фактори, що впливають на злочинність, 

як зниження кількості арештів щодо кількості вчинених злочинів та 

зниження тюремних ув’язнень, післявоєнний бум народжуваності зі 

зростанням чисельності категорії населення від 15 до 24 років, збільшення 

часу на перегляд телебачення [4]. Розглядаючи різноманітні передумови 

зниження злочинності у США протягом 1990-х років, Д. Донахью та С. Левіт 

доходять висновку про значну роль у цьому процесі легалізації абортів на 

початку 1970-х р. [5]. Ця теза викликала жваву дискусію у середовищі 

кримінологів та зазнала як підтримки (P. Cook та J. Laub, A. François, R. 

Magni-Berton та L. Weill), так критики (D. Lamont, T. Joyce, A. Naddeo, 

Д. Лотт). 

Для уточнення взаємозв’язку між соціальним та економічним 

розвитком та злочинністю використано статистичні відомості за країнами, які 

збираються Всесвітньою організацією охорони здоров'я ООН [6], Програмою 

розвитку ООН в рамках підготовки Звіту про людській розвиток 2014, 

Інститутом Геллапа при проведенні Всесвітнього опитування [7], 

академічним консорціумом при здійсненні Європейського соціального 

дослідження, проведеного у 2004–2010 роках [8] та ін. Так, зокрема, 

фіксується кореляційний зв'язок між коефіцієнтом убивств за 2008–2011 

роки, що розрахований на 100 тис. населення країни, та індикаторами, що 

відбивають: 

1) відсоток населення віком понад 65 років , 2013 (r = -0,44,  = 0,01, N 

= 49 європейських країн); відсоток міського населення, 2010 (r = -0,32,  = 

0,05, N = 51); частоту абортів у віці 35 років і старше на 1000 

живонароджених, 2012 (r = 0,53,  = 0,01, N = 42); відсоток живонароджень, 

матері у віці до 20 років, 2012 (r = 0,5,  = 0,01, N = 50); відсоток 

живонароджень, матері у віці 35 років та старше, 2012 (r = -0,52,  = 0,01, N = 

50); 

2) індекс людського розвитку, 2013 (r = -0,34,  = 0,01, N = 173 країн 

світу) і його складові – валовий національний доход на душу населення, 

розрахований за паритетом купівельної спроможності, 2011 (r = -0,3,  = 

0,01, N = 173); очікувану тривалість життя при народженні, 2013 (r = -0,33,  

= 0,01, N = 175); очікувану тривалість навчання, 2012 (r = -0,31,  = 0,01, N = 

173); загальні державні витрати (у відсотках до ВВП), 2013 (r = -0,35,  = 

0,05, N = 51 європейська країна); середню кількість зернових продуктів на 

людину, кг/рік 2009 (r = 0,29,  = 0,05, N = 49); середню кількість людей, яка 

припадає на кімнату в житловому приміщенні, 2002 (r = 0,33,  = 0,05, N = 

41); відсоток сумарної енергії, що отримується із жирів, 2009 (r = -0,5,  = 

0,01, N = 49); 

3) нерівність у доходах (коефіцієнт Джині), 2003–2012 (r = 0,48,  = 

0,01, N = 127); нерівність у доходах (квінтільній коефіцієнт), 2003–2012 (r = 

0,54,  = 0,01, N = 107); нерівність у доходах (індекс нерівності Аткінсона), 

2013 (r = 0,43,  = 0,01, N = 143). 
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4) суб'єктивне сприйняттям різних сторін індивідуального 

благополуччя (відсоток респондентів, які відповіли 

«задоволений/задоволена») – задоволеність якістю медичної допомоги, 2007–

2012 (r = -0,25,  = 0,01, N = 143); задоволеність рівнем життя, 2007–2012 (r = 

-0,18,  = 0,05, N = 145), задоволеність роботою, 2007–2012 (r = -0,17,  = 

0,05, N = 142); сприйняття місцевої громади (відсоток респондентів, які 

відповіли позитивно), 2007–2012 (r = -0,26,  = 0,01, N = 145). 

5) зайнятість у загальній чисельності населення (відсоток осіб у віці від 

25 років і вище), 2012 (r = 0,27,  = 0,01, N = 159); нестабільною зайнятістю 

(відсоток від загальної зайнятості), 2003–2012 (r = 0,25,  = 0,05, N = 84); 

6) стандартизований коефіцієнт смертності (СКС) від вживання 

алкоголю, на 100 тис. осіб, 2008 (r = 0,42,  = 0,01, N = 169); рівень 

самогубств (на 100 тис. осіб), жінок, 2003-2009 (r = -0,31,  = 0,01, N = 89); 

рівень самогубств (на 100 тис. осіб), чоловіків, 2003–2009 (r = -0,25,  = 0,05, 

N = 89); СКС, психічні розлади, хвороби нервової системи та органів чуття, у 

будь-якому віці, на 100 тис. населення, 2011 (r = -0,36,  = 0,05, N = 49); СКС, 

туберкульоз, у будь-якому віці, на 100 тис. населення, 2011 (r = 0,71,  = 0,01, 

N = 49) та захворюваність на туберкульоз, на 100 тис. населення, 2012 (r = 

0,75,  = 0,01, N = 51); захворюваність на сифіліс, на 100 тис. населення, 2011 

(r = 0,65,  = 0,01, N = 51); захворюваність на гонококову інфекцію, на 100 

тис. населення, 2011 (r = 0,64,  = 0,01, N = 48); захворюваність на СНІД, на 

100 тис. населення, 2012 (r = 0,32,  = 0,05, N = 51); захворюваність на ВІЛ-

інфекцію, на 100 тис. населення, 2012 (r = 0,58,  = 0,01, N = 51); відсоток 

населення, що оцінює своє здоров'я як добре, 2010 (r = -0,7,  = 0,01, N = 34); 

щорічне споживання міцних напоїв на людину, літрів чистого спирту, 

населення віком 15 років і старше, 2010 (r = 0,52,  = 0,01, N = 50); щорічне 

споживання вина на людину, літрів чистого спирту, населення віком від 15 

років та старше, 2010 (r = -0,53,  = 0,01, N = 50); 

7) цінності суспільства, які вимірювалися в рамках п’ятого раунду 

Європейського соціального дослідження (2010 рік) за допомогою 

шестибальної шкали С. Шварца (де 1 – «дуже схожий на мене», а 6 – «зовсім 

не схожий на мене») за відповідями на такі запитання: «Для нього важливо 

вигадувати нові ідеї та бути творчою людиною. Йому подобається все робити 

у свій оригінальний спосіб» (r = 0,53,  = 0,01, N = 28); «Для нього важливо 

бути багатим. Він бажає мати багато грошей та дорогі речі» (r = -0,55,  = 

0,01, N = 28); «Для нього дуже важливо, щоб у ставленні до людей в усьому 

світі була рівність. Він впевнений, що у всіх мають бути рівні можливості у 

житті» (r = 0,62,  = 0,01, N = 28); «Він вважає важливим вислухати думки 

людей, що від нього відрізняються. Навіть якщо він не згоден з ними, він все 

одно бажає зрозуміти їх точку зору» (r = 0,51,  = 0,01, N = 28); «Для нього 

важливо самостійно приймати рішення про те, що робити. Йому подобається 

бути вільним та незалежним» (r = 0,43,  = 0,01, N = 28); «Для нього дуже 

важливо допомагати оточуючим людям. Він хоче дбати про їх благополуччя» 
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(r = 0,48,  = 0,01, N = 28); «Для нього важливо бути відданим своїм друзям. 

Він хоче присвятити себе близьким людям» (r = 0,53,  = 0,01, N = 28); «Він 

шукає будь-яку нагоду розважитися. Для нього важливо займатися тим, що 

дає задоволення» (r = 0,34,  = 0,05, N = 28). 

8) чисельність ув’язнених (на 100 тис. осіб), 2002–2013 (r = -0,19,  = 

0,05, N = 173); довіру громадян до поліції (що вимірюється за 11-бальною 

шкалою, де 0 балів означає «цілком не довіряю», а 10 балів означає «цілком 

довіряю), 2004–2010 (r = -0,46,  = 0,05, N = 34 європейські країни); 

суб’єктивне сприйняттям особистої безпеки (відсоток респондентів, які 

відповіли «так» на запитання: «Чи відчуваєте Ви себе в безпеці, коли 

прогулюється на самоті вночі в місті або районі, в якому Ви живете?»), 2007–

2012 (r = -0,41,  = 0,01, N = 143). 

Кореляційний аналіз статистичних даних та результатів соціологічних 

опитувань за європейськими країнами свідчить, зокрема, про виявлення 

значимого статистичного зв’язку цього виду злочину з соціальним 

розвитком, соціально-обумовленими захворюваннями та поширенням у 

суспільстві певних цінностей, а також показників, які безпосередньо 

співвідносяться з роботою правоохоронної системи та кримінальною 

ситуацією. 

Більш високий рівень убивств характерний для суспільств з меншим 

соціально-економічним розвитком, в яких більше поширення мають 

традиційні цінності, бажання людей бути визнаним і володіти багатством, з 

великим рівнем соціального неблагополуччя (соціально-обумовлених 

хвороб). Статистичний зв’язок демографічних процесів з рівнем убивств 

також значною мірою обумовлюється соціально-економічним розвитком. 

В економічно сильних державах, при більш високому рівні довіри до 

поліції, вище державні витрати бюджету і соціальний захист громадян. У 

таких суспільствах також превалюють цінності творчості, самовираження і 

толерантності, спостерігається високий рівень довіри до державних 

інституцій, помітно менше нерівність доходів і низький рівень вбивств і 

соціально-обумовлених захворювань. 
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ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний етап правового регулювання суспільних відносин в Україні 

відзначається надзвичайно складним економічним, політичним, соціальним, 

гуманітарним та безпековим становищем. Окупація Криму та військові дії на 

Сході України змусили населення вказаних регіонів залишати свої місця 

проживання та вимушено переселятися в інші регіони України, що вказує на 

нагальну потребу адекватного і своєчасного спеціального правового 

регулювання, зокрема встановлення спеціальних юридичних гарантій за 

ознакою спеціального статусу, зумовленого надзвичайними обставинами, аби 

не викликати додаткову суспільну напругу та не створювати передумови для 

втрати контролю над ситуацією. 

Особливо потребують удосконалення правові механізми реалізації 

політичних прав внутрішньо переміщених осіб. Політичні права та свободи – 

це можливості людини брати участь у державному та громадському житті, 

впливати на діяльність різноманітних державних органів, органів місцевого 

самоврядування, політичних партій та інших об’єднань громадян 

політичного спрямування. Вони належать людині як члену політичного 

співтовариства, коли він виступає насамперед як громадянин та пов’язані з 

участю в суспільному житті, в управлінні державою. В Україні політичні 

права належать переважно громадянам, хоча деяким з них (наприклад, 

свобода об’єднуватися в неполітичні організації, право направляти 

http://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v116y2001i2p379-420.html
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індивідуальні чи колективні письмові звернення) можуть користуватися 

також іноземці та особи без громадянства. Громадяни, що асоційовані як 

народ, реалізовують владу, а громадянин як індивід бере участь у реалізації 

державної влади [1]. 

Згідно з Конституцією України до політичних прав і свобод належать: 

право на участь в управлінні державою (ст. 38); право на проведення зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій (ст. 39); свобода думки і слова (ст. 34); 

право на об’єднання в політичні партії та громадські організації (ст. 36-37); 

право на індивідуальні та колективні скарги (ст. 40) [2]. Складовими 

елементами права на участь в управлінні державою є: право громадян на 

участь в управлінні державними справами; право громадян на участь у 

всеукраїнському та місцевих референдумах; право обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Право громадян на участь в управлінні державними справами фактично 

означає, що будь-який громадянин може стати державним службовцем чи 

посадовою особою органів місцевого самоврядування і реалізувати своє 

право на управління державними справами. Порядок доступу до державної 

служби визначається Законом України «Про державну службу» від 

17.11.2011 р. [3], а служби в органах місцевого самоврядування – Законом 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. 

із змінами [4]. Громадяни України – ВПО частково обмежені в практичній 

реалізації цього права. Зайняття посади державного службовця, відповідно до 

законодавства, є можливим виключно на конкурсній основі та за 

результатами проведення спеціальної перевірки, яка триває не менше 15 днів, 

а на практиці, через певні об’єктивні та суб’єктивні обставини, може тривати 

протягом декількох місяців. Вказана процедура залишає ВПО на тривалий 

час в скрутному матеріальному становищі і ставить в нерівні умови з іншими 

громадянами України. 

Статтею 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» встановлюється порядок реалізації права голосу ВПО. 

Проте, запропонований Законом механізм залишає не подоланими 

перешкоди для реалізації виборчих прав ВПО. Так, внутрішньо переміщені 

особи стають на облік у відповідних органах виконавчої влади і 

повідомляють відповідні органи держаної влади про адресу фактичного 

проживання (ст. 5 Закону [5]). При цьому, офіційно зареєстроване місце 

проживання таких громадян не змінюється, відповідні відмітки до паспорту 

громадянина України не вносяться, а тому, у відповідності до ст. 8 Закону 

України «Про Державний реєстр виборців» [6] виборча адреса таких 

громадян не змінюється. 

Проте, з огляду на діюче законодавство ВПО фактично не можуть 

реалізувати свої права передбачені статтею 71 Конституції України [2] щодо 

виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів. Так, у зв’язку із юридичною 

необізнаністю та не бажанням ускладнювати і без того важку життєву 

ситуацію більшість ВПО просто не можуть приймати участь у голосуванні на 
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виборах Президента України та народних депутатів України. Таким чином, 

передбачений Законом механізм потребує удосконалення задля встановлення 

більш ефективного механізму реалізації права голосу ВПО.  

Варто зазначити, що з огляду на тривалість військового конфлікту на 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, внутрішньо 

переміщені вже тривалий час проживають в інших адміністративно-

територіальних одиницях України і стали рівноправними та повноцінними 

членами відповідних територіальних громад. Отже, такі особи також повинні 

мати право на формування органів місцевого самоврядування, які 

представляють інтереси відповідної територіальної громади. На сьогодні 

досить гостро постає потреба забезпечення права голосу ВПО на місцевих 

виборах і подальших волевиявленнях громадян України. 

Важливо, що з огляду на зазначену ситуацію, виборча адреса 

внутрішньо переміщеної особи повинна визначатися фактичним, а не 

зареєстрованим місцем проживання таких громадян. 

Не передбачає й механізму реалізації виборчих прав ВПО Закон 

України «Про місцеві вибори». Тому потреба у зміні чинного законодавства 

щодо вдосконалення механізму забезпечення виборчих внутрішньо 

переміщених осіб є вкрай актуальною.  

Для забезпечення можливості практичної реалізації ВПО виборчих 

прав вважаємо за необхідне; виборчу адресу ВПО, визначати за адресою 

реєстрації місця перебування (фактичного проживання), зазначеній в довідці 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до частини 

другої статті 5 Закону України «Про забезпечення праві і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» [5] та внесеній до Державного реєстру внутрішньо 

переміщених осіб; зважаючи та статус виборів, територіальному підрозділу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері міграції (імміграції та еміграції) подавати до органу ведення 

Державного реєстру виборців відомості про фактичне місце 

проживання/перебування ВПО, що тягне за собою поновлення персональних 

даних Державного реєстру виборців і як наслідок зміну виборчої адреси 

ВПО, що надасть можливість ВПО безперешкодно реалізовувати своє право 

голосу; органам ведення Державного реєстру виборців, персонально 

письмово повідомляти виборця – внутрішньо переміщену особу про 

поновлення персональних даних Державного реєстру виборців щодо 

виборчої адреси відповідної внутрішньо переміщеної особи протягом 

2 (двох) днів після поновлення бази даних Реєстру, але не пізніше ніж за 

20 (двадцять) днів до дня проведення виборів. В разі відсутності виборця 

ВПО за місцем фактичного проживання повідомляти територіальний 

підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) для відповідного 

реагування. 
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В ВІРМЕНІЇ 

 

Зміцнення державності в країні, охорона прав, свобод і законних 

інтересів громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах 

суспільного життя залишається одним із головних напрямків державного 

будівництва, успішне виконання цих завдань значною мірою залежить від 

правильного, науково обґрунтованого керівництва суспільством, усіма 

проявами його життєдіяльності, удосконалення системи державного 

управління. Подальший розвиток демократії, забезпечення прав і свобод 

громадян нерозривно пов’язані з підвищенням якості і ефективності 

діяльності правоохоронних органів і, зокрема, поліції, що пояснюється рядом 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, обумовлених новими підходами до 

вирішення багатьох важливих завдань, які постають перед молодою 

незалежною державою. 

Поліція в Україні виконує широке коло завдань та функцій щодо 

забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, попередження і 

припинення правопорушень, тому від удосконалення її правоохоронної 
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діяльності значною мірою залежить зміцнення законності і правопорядку в 

країні. Переважну більшість зазначених завдань поліція реалізує в ході 

здійснення адміністративної діяльності, тобто під час виконання 

адміністративного законодавства, використання адміністративно-правових 

заходів впливу до організацій, посадових осіб та громадян.  

Для виконання покладених на поліцію повноважень поліцейський 

повинен мати відповідні правові можливості, відповідний процесуальний 

інструментарій. Успішне виконання цих завдань неможливе без урахування 

зразків закордонного досвіду. Незважаючи на те, що поліція кожної держави 

має певні особливості, володіє розмаїттям функцій, її місце й першочергова 

роль у системі владних інститутів держави визначається тим, що її головне 

призначення – «силове» забезпечення правопорядку. Роль будь-якої поліції 

світу полягає в тому, щоб звертатися до всіх видів людських проблем, коли й 

наскільки вони можуть вимагати застосування примусу. 

Запозичення зарубіжного досвіду нормативного врегулювання в тій чи 

іншій сфері та впровадження відповідних норм у національне законодавство 

України є одним із пріоритетних шляхів подальшого вдосконалення 

адміністративного права. Розвинуті зарубіжні країни мають вагомі 

напрацювання у сфері попередження, запобігання та профілактики 

правопорушень. Отже, існує реальна потреба у запозиченні позитивного 

досвіду зарубіжних країн у вказаній сфері суспільних відносин. Тому, 

вважаємо за доцільне розглянути досвід Вірменії щодо застосування 

поліцейськими заходів примус, тим більше, що у Законі Республіки Вірменії 

«Про поліцію» від 16 квітня 2001 року заходам примусу присвячений цілий 

розділ із детальним описом кожного положення [1]. 

Закон Республіки Вірменії, як і Закон України «Про поліцію» 

визначають такі заходи примусу, як фізичний вплив, застосування 

спеціальних засобів, а також застосування вогнепальної зброї.  

Так, згідно зі ст.ст 29-32 Закону Республіки Вірменії «Про поліцію» з 

метою запобігання загрозам суспільній безпеці й правопорядку або 

припинення їх порушення працівники правоохоронних органів застосовують 

у межах своєї компетенції певні заходи примусу, які слід розглянути 

детальніше. 

Варто зазначити, що співробітники поліції Вірменії зобов’язані 

проходити спеціальну підготовку, а також перевірки, що визначають 

придатність до дій в ситуаціях, що викликають необхідність застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. 

Роблячи вибір між застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї, співробітник поліції Вірменії керується виходячи із 

ситуації, характеру правопорушення і особи правопорушника. 

Перед застосуванням фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї співробітник поліції зобов’язаний попередити про їх застосування, 

надавши досить часу для виконання законних вимог і припинення 
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правопорушення, за винятком тих випадків, коли зволікання в їх застосуванні 

створює безпосередню загрозу життю і здоров’ю громадян або працівника 

поліції або може спричинити інші тяжкі наслідки або коли таке 

попередження в обстановці є неможливим. 

Співробітник поліції Вірменії також зобов’язаний: 

1) виходячи з характеру правопорушення, ступеня суспільної 

небезпеки особи, яка допустила діяння і правопорушення, а також тих, що 

чинять непокору і опір прагнути до того, щоб збиток заподіяний 

правопорушникові був зведений до мінімуму; 

2) забезпечити особам, які мають тілесні ушкодження, першу медичну 

допомогу; 

3) в разі тілесного ушкодження, заподіяного особі застосуванням 

фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, або його смерті в 

короткий по можливості термін інформувати в порядку старшинства орган 

поліції. 

Орган поліції зобов’язаний в короткий термін повідомити про подію 

близьким родичам потерпілого і прокурору. 

Згідно з ст. 30 Закону Республіки Вірменії «Про поліцію» поліція має 

право застосовувати фізичний вплив. У випадках запобігання або припинення 

правопорушень, захоплення правопорушників і доставляння в поліцію, їх 

непокори законним вимогам співробітника поліції, прояви непокори або 

вчинення опору, а також в цілях самооборони співробітник поліції має право 

застосувати до правопорушників фізичний примус (в тому числі прийоми 

рукопашного бою), а також необхідні підручні предмети, якщо 

ненасильницькі засоби не забезпечують виконання покладених на поліцію 

обов’язків. 

При виконанні службових обов’язків особисто або у складі підрозділу 

співробітники поліції мають право застосовувати спеціальні засоби, наявні в 

розпорядженні поліції (ст. 31 Закону Республіки Вірменії «Про поліцію»): 

1) при припиненні нападу на громадян і співробітника поліції; 

2) при подоланні непокори або припинення опору, що надаються 

працівникові поліції або особам, які надають сприяння в охороні 

громадського порядку і в боротьбі зі злочинами, які виконують свої 

громадські або службові обов’язки; 

3) при захопленні осіб, яких застали в момент правопорушення і 

намагаються сховатися; 

4) коли є достатньо підстав вважати, що дані особа або особи 

готуються чинити збройний опір; 

5) при приводі в поліцію або інше службове приміщення осіб, 

захоплених за допущення правопорушення або відмовляються засвідчити 

свою особистість або представляють завідомо неправдиві дані, перевезення 

затриманих, заарештованих, в тому числі що знаходяться під 

адміністративним арештом або при їх охороні, коли їх поведінка дає підстави 
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вважати, що вони можуть вчинити втечу, заподіяти шкоду собі або іншим, 

проявити непокору або чинити опір співробітнику поліції; 

6) при звільненні викрадених, незаконно позбавлених волі і насильно 

утримуваних осіб та захоплених приміщень, будівель, територій і 

транспортних засобів; 

7) при припиненні масових заворушень і групових дій, що 

дезорганізують роботу організацій транспорту, зв’язку та інших; 

8) при зупинці транспортного засобу, коли водій явно не 

підпорядковується вимозі працівника поліції зупинити транспортний засіб; 

9) при виявленні осіб, що здійснюють або вчинили злочин. 

Співробітники поліції, у випадках передбачених законом, можуть 

застосовувати в якості спеціальних засобів:  

а) гумові кийки;  

б) сльозогінний газ;  

в) наручники;  

г) світлозвукові засоби, що відволікають увагу;  

д) засоби руйнування перешкод;  

е) засоби примусової зупинки транспорту;  

є) водомети і бронемашини;  

ж) електрошокові пристрої, іскрові розрядники;  

з) спеціальні фарбуючі речовини;  

и) службових собак;  

і) всілякі підручні засоби. 

Забороняється застосування спеціальних засобів по відношенню до 

жінок з видимими ознаками вагітності, інвалідів і неповнолітніх (за винятком 

випадків вчинення ними збройного нападу, надання збройного опору, 

групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей), а також при 

припиненні несанкціонованих мирних, беззбройних зборів, мітингів, походів 

і парадів, якщо вони не порушують роботу транспорту, зв’язку та 

організацій. 

В умовах необхідної оборони або крайньої необхідності співробітник 

поліції при відсутності спеціальних засобів або вогнепальної зброї має право 

використовувати. 

Згідно ст. 32 Закону, співробітники поліції мають право застосовувати 

вогнепальну зброю:  

1) при захисті громадян від нападу, небезпечного для їх життя або 

здоров’я;  

2) для відбиття нападу на співробітника поліції, коли його життю або 

здоров’ю загрожує небезпека, а також при припиненні спроби заволодіння 

його зброєю;  

3) при звільненні заручників;  
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4) при затриманні осіб, захоплених в момент скоєння тяжкого або 

особливо тяжкого злочину проти життя, здоров’я, власності і здійснює 

спробу втечі, а також осіб, які чинять збройний опір;  

5) при відбитті групового або збройного нападу на помешкання 

громадян, на території, зайняті державними органами, організаціями, а також 

на наряд конвою;  

6) при захопленні осіб, затриманих за підозрою в скоєнні злочину, які 

вчинили втечу з місць тримання під вартою або позбавлення волі або при 

припиненні втечі, а також при відображенні спроби їх насильницького 

звільнення. 

Співробітники поліції Вірменії мають право використовувати 

вогнепальну зброю:  

1) під час зупинки транспортного засобу його пошкодженням, якщо 

водій створює реальну небезпеку для життя і здоров’я громадян і не 

підпорядковується знакам співробітника поліції зупинити транспортний 

засіб;  

2) при знешкодженні тварин, які безпосередньо загрожують життю і 

здоров’ю людей;  

3) при виробництві попереджувального пострілу, що свідчить про 

намір використовувати зброю, при оголошенні тривоги або виклику 

допомоги. 

Забороняється застосування вогнепальної зброї по відношенню до 

жінок з видимими ознаками вагітності, явних інвалідів і неповнолітніх (за 

винятком випадків їх збройного або групового нападу чи збройного опору, 

небезпечних для життя громадян), а також при значному скупченні людей, 

коли від застосування вогнепальної зброї можуть постраждати інші особи. 

Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що в Республіці Вірменія 

та Україні заходи примусу чітко прописані в нормативно-правових актах, а 

саме в законах, що дозволяє підвищити якість діяльності поліції щодо 

захисту життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, інтереси 

суспільства і держави від протиправних посягань. 

Варто зазначити, що в умовах реформування правоохоронних органів в 

Україні вважаємо вкрай актуальним та необхідним є вивчення зарубіжного 

досвіду діяльності поліції з метою вдосконалення органів внутрішніх справ в 

Україні з урахуванням позитивного досвіду поліцейської діяльності 

провідних країн світу. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  

В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Одним з найважливіших завдань, яке має бути вирішене сучасним 

суспільством, що прагне сформувати ідеологію і практику правової держави, 

є завдання підготовки кваліфікованих фахівців у галузі поліцейської 

діяльності держави. Вони повинні мати високий рівень освіченості, здатність 

до самоосвіти та самовдосконалення, вміння застосовувати свої знання в 

різних сферах правоохоронної діяльності та володіти необхідним рівнем 

правосвідомості та правової культури.  

Рівень фахової підготовки суттєво впливає на ефективність діяльності 

поліції, що визначається різними факторами, передусім, змістом навчання. 

На відміну від України, в США та інших європейських країнах юридична 

освіта відокремлена від поліцейської підготовки, відповідно, і зміст навчання 

різниться. Нині в Україні спостерігається тенденція до реформування 

юридичної освіти у напрямі розмежування поліцейської підготовки та 

юридичної освіти. Однією з характеристик реформи є корекція змісту 

навчання, зокрема, введення до переліку навчальних дисциплін 

поліцейського права. 

В європейських країнах поліцейське право вважається однією з 

найважливіших галузей публічного права, яка вивчається та досліджується на 

одному рівні з конституційним, цивільним або адміністративним правом. Для 

майбутніх поліцейських вона є однією з основних навчальних дисциплін. 

Підручники та дисертаційні дослідження з поліцейського права є важливим 

складовим елементом наукових здобутків європейських вчених [1, с. 24]. Про 

відродження поліцейського права в Україні наголошував і академік 

Ю.І. Римаренко, зазначаючи, що «національне поліцейське право окремої 

країни дедалі більше стає складовою частиною міжнародного поліцейського 

права» [2, с. 109]. 

Викладання поліцейського права як окремої науки сприятиме 

активізації відповідних наукових досліджень, спрямованих на вивчення 

найважливіших його інститутів. Безумовно, це позитивно позначиться також 

і на рівні вивчення поліцейського права студентами цивільних вищих 

навчальних закладів юридичного профілю, а головне – спеціалізованих 

навчальних закладів, які якраз і готують майбутніх поліцейських. Для 

правознавців, діяльність яких спрямована на захист, охорону й забезпечення 

особистої безпеки кожного громадянина, вивчення курсу поліцейського 
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права може бути корисним, з погляду формування розвинутого правового 

світогляду. Крім того, в аспекті реформування відомчої освіти, зокрема 

розрізнення юридичної освіти та професійної підготовки поліцейських, курс 

поліцейського права, на нашу думку, буде необхідним, насамперед, для 

реалізації завдань підготовки поліцейських. У зв’язку з цим, вважаємо що у 

вищих навчальних закладах юридичного профілю доцільно створити 

однойменні кафедри та запровадити навчальні дисципліни «Поліцейське 

право» та «Порівняльне поліцейське право», у рамках яких розглядати та 

вивчати таку проблематику: історії поліції, джерел поліцейського права, 

місця поліції в системі органів державної влади, організаційна структура, 

завдання і компетенція поліції, захист службової інформації, законність у 

діяльності поліції, захист від незаконних дій поліції, застосування примусу 

поліцейськими службовцями, здійснення повноважень і службова 

відповідальність, проходження служби в поліції. Водночас слід зазначити, 

що курс поліцейського права повинен мати комплексний характер 

викладання і включати інформацію, що становить предмет інших галузевих 

наук про право (державне, адміністративне, цивільне, трудове), але яка в 

силу своєї специфіки або зовсім не вивчається в рамках зазначених вище 

навчальних дисциплін, або яка вивчається лише поверхнево. Зрозуміло, що 

введення курсу поліцейського права не виключає необхідності викладання 

інших юридичних дисциплін, які потрібні для освоєння відповідної 

поліцейської спеціальності. Більш того, викладання даного курсу слід 

здійснювати тільки за умови засвоєння студентами загальних юридичних 

дисциплін, курси яких повинні розглядатися в якості базових по відношенню 

до курсу поліцейського права. 

Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що остаточне 

вирішення питання сутності та практичної спрямованості дисципліни 

«Поліцейське право» потребує проведення подальших наукових досліджень, 

круглих столів, підготовки програм, підручників, посібників, хрестоматій та 

інших методичних матеріалів, необхідних для відновлення читання 

повноцінних курсів із поліцейського права в навчальних закладах 

юридичного профілю, а також аналізу не лише зарубіжного досвіду, а й 

вітчизняних надбань юридичної освіти. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК 

ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Чинне законодавство, яке регулює відносини у сфері надання 

адміністративних послуг органами внутрішніх справ, не містить поняття 

зворотного зв’язку. Відтак коли мова йде про зворотний зв'язок у сфері 

надання адміністративних послуг, мається на увазі, по-перше, реакція 

споживача на роботу суб’єкта надання адміністративних послуг та/або на 

процес, умови, характер надання таких послуг, яка виражається у 

повідомленні своєї думки з цього приводу, по-друге, відповідь суб’єкта 

надання адміністративних послуг, яка виражається у систематизації 

одержаної в результаті зворотного зв’язку інформації та подальшому 

вживанні відповідних заходів.  

Розробкою питання зворотного зв’язку займаються здебільшого 

практики та соціологи. В юридичній науці інститут зворотного зв’язку 

розглядався переважно в контексті налагодження взаємозв’язків у сфері 

державного управління. Наукові напрацювання стосувалися налаштування 

комунікації між суб’єктом державного управління і керованим об’єктом 

виключно з метою отримання інформації про нього та про результати 

управління [1]. Фактично мова йде про забезпечення інтересу суб’єкту 

управління. Проте у зв’язку із зміною ролі держави з владно-керуючої до 

сервісної, змінюється і характер комунікації органів публічної влади з 

фізичними та юридичними особами. А тому у сфері надання 

адміністративних послуг, зокрема і органами внутрішніх справ, зростає 

потреба в налагодженні взаємодії суб’єкта надання адміністративних послуг 

та суб’єкта звернення.  

Для налаштування ефективної системи надання адміністративних 

послуг у сфері внутрішніх справ необхідно чітко розуміти справжній стан 

роботи цієї системи, що є можливим лише через комунікацію зі споживачем.  

Відтак, подальше вдосконалення механізму надання адміністративних 

послуг органами МВС, ДМС та Поліції є можливим за умови чіткого 

розуміння потреб споживача у цій сфері. А залучення інструментів 

зворотного зв’язку покликане сприяти вирішенню даного питання. 

П.6 ч.2 ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги» 2012 року 

згадує про один з інструментів зворотного зв’язку та передбачає обов’язок 
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суб’єктів надання адміністративних послуг забезпечувати облаштування 

скриньок для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо 

якості надання адміністративних послуг, щорічно проводити аналіз таких 

зауважень і пропозицій та вживати відповідних заходів. Проте, більш 

доречним вбачається проведення аналізу частіше одного разу на рік. 

Існують й інші інструменти зворотного зв’язку, які доречно 

використовувати органам внутрішніх справ при надання адміністративних 

послуг.  

Пряме розміщення анкет на веб-сайтах, у ЗМІ, проведення опитувань 

споживачів. При цьому анкети не повинні бути громіздкими та обтяжливими, 

їх структура повинна сприяти швидкому опрацюванню результатів [2, c. 59]. 

Їх зміст має бути зрозумілим для пересічної людини, а питання мають бути 

прописані таким чином, щоб респондент міг прямо висловити свою істинну 

думку (наприклад, слід уникати навідних питань). 

Незвичним для сфери внутрішніх справ, проте дієвим може бути 

залучення так званих «таємних клієнтів» (англ. «Mystery shopper», «Control 

merchandise»). Вважається, що це «…один із найбільш ефективних різновидів 

досліджень якості публічних послуг, який спрямований на виявлення 

недоліків процесу обслуговування клієнта. Таємні клієнти – це спеціально 

навчені та проінструктовані люди, які відвідують заклади чи установи під 

виглядом звичайного клієнта» [3, с. 29]. У міжнародному просторі органи 

державної влади вже тривалий час послуговуються цим методом. Він 

дозволяє отримати дані за доволі короткий проміжок часу (порівняно з 

іншими інструментами зворотного зв’язку) із мінімальними витратами на 

дослідження. Крім того, такими «покупцями» можуть виступати волонтери, 

що є досить зручним і фінансово вигідним аспектом. Отже, через залучення 

«таємного покупця» можна здійснити оцінку істинного споживчого досвіду і 

завдяки цьому ознайомитися з реальним станом справ в тому чи іншому 

центрі обслуговування.  

Ще один інструмент зворотного зв’язку - отримання відгуків від 

клієнтів через створення особистих кабінетів користувача на веб-порталі, де 

особа може заповнити анкету або надіслати своє звернення (щоправда має 

сенс лише за умови впровадження єдиного державного спеціалізованого 

інтернет-порталу). Не менш ефективною є процедура опитування 

користувачів шляхом проведення екзит-полів.  

Важливого значення, в контексті підвищення якості надання 

адміністративних послуг шляхом організації зворотних зв’язків, набувають 

соціологічні дослідження незалежних вітчизняних та зарубіжних 

недержавних організацій, спрямовані на отримання достовірних даних про 

стан задоволеності користувачів. Залучення професійних експертів дозволяє 

виключити фактор зацікавленості у формуванні «потрібного» суб’єкту 

публічної влади результату, натомість дозволить швидко отримувати точні 

дані. Найавторитетніші з них: PwC, МГЦ «ЕТАЛОН» – міська молодіжна 

громадська організація Івано-Франківщини, аналітичний «Центр Разумкова», 

Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та ін. 
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Організація процесу отримання відгуків клієнтів у реальному часі 

дозволить розв’язати як загальнодержавні недоліки надання послуг, так і 

оперативно вирішувати питання на місцях. Тобто, клієнт під час отримання 

чи одразу після отримання послуги може надати інформацію щодо стану 

задоволеності від процесу та результату обслуговування, зазначити переваги 

і недоліки, які можуть стосуватися як самої процедури і порядку отримання 

послуги, що носять як загальний характер (потреба скорочення переліку 

необхідних для пред’явлення документів, якщо такі знаходяться в 

загальнодержавній базі і які центр обслуговування може отримати 

самостійно за коротший проміжок часу), так і ті, що стосуються діяльності 

конкретного центру (некомпетентність фахівців, відсутність місця для 

очікування, понаднормовий час очікування, немотивована відмова надати 

послугу тощо – такі питання можна завдяки зворотнім зв’язкам оперативно 

та без зайвих витрат вирішити на місці). 

Також використання інструментів зворотного зв’язку вплине на 

особисту відповідальність працівників центрів та їх заінтересованість в 

належному виконанні робочих обов’язків, оскільки вони матимуть дієвий 

контроль з боку споживачів та реакцію керівництва на результати такого 

контролю (наприклад у вигляді заохочень). Відтак, маємо додатковий стимул 

для підтримки високого рівня роботи і самих центрів надання послуг. 

Слід враховувати, що будь-які інновації часто потребують залучення 

величезних коштів, тому треба обережно продумувати кожний крок і зважати 

на доцільність впровадження тих чи інших ідей. А з огляду на дієвість та 

фінансову доступність використання згаданих у статті інструментів, 

вбачається доречним впровадження позитивного досвіду застосування 

зворотного зв’язку зі споживачем у діяльність Поліції, ДМС та сервісних 

центрів системи МВС. 

Узагальнюючи зазначене, можна виділити позитивні аспекти 

використання інструментів зворотного зв’язку при реалізації 

адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ. 

1. Своєчасне отримання актуальної інформації про стан 

функціонування системи надання адміністративних послуг на 

загальнодержавному та локальному рівнях. 

2. Налагодження партнерських відносин органів системи МВС, Поліції 

та ДМС із громадськістю. 

3. Підвищення кадрового потенціалу сервісних центрів. 

4. Створення можливостей для координації організації системи надання 

адміністративних послуг та своєчасного вирішення виявлених проблем. 

Таким чином, в рамках тривалого процесу налаштування системи 

надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ впровадження 

інструментів зворотного зв’язку задля підвищення якості і доступності таких 

послуг для споживачів дасть швидку віддачу у найближчій перспективі у 

вигляді оперативного одержання достовірної інформації про стан 

функціонування інституту адміністративних послуг, дозволить своєчасно 

реагувати на ситуацію, визначати напрямки подальшого реформування 
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згаданої сфери. Зазначене, в свою чергу, сприятиме і скороченню видатків на 

недієві заходи, що є особливо актуальним в умовах становлення економіки 

держави. Звісно це можливо лише за умови всебічної оцінки одержаної 

інформації та належного, своєчасного реагування на неї. Саме тому 

утвердження інституту зворотного зв’язку у сфері внутрішніх потребує 

належної нормативної підтримки - розробки спеціальних інструкцій та 

рекомендацій для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо 

проведення досліджень якості та доступності адміністративних послуг 

шляхом використання інструментів зворотного зв’язку.  
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Аналіз проблеми підвищення рівня організації оперативно-розшукової 

діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України (далі – НП 

України) показав, що серед причин, що негативно позначаються на роботі 

цих підрозділів, які безпосередньо ведуть боротьбу із злочинністю, можна 

виділити наступні:  

– недостатня професійна підготовка оперативних працівників; 
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– низький рівень взаємодії оперативних підрозділів із службами 

безпеки юридичних осіб; 

– невідпрацьованість взаємодії оперативних підрозділів з іншими 

підрозділами НП України; 

– недостатній рівень матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення оперативних підрозділів НП України. 

Детальніше зупинимося на розгляді першої проблеми. 

Проблема недостатньої професійної підготовки працівників 

оперативних підрозділів досить об’ємна. Сюди відносяться: недостатній 

рівень професійної підготовки в частині оперативно-розшукової діяльності, 

незнання можливостей застосування спеціальних знань для вирішення 

проблем оперативно-розшукової діяльності, відсутність навичок аналітичної 

діяльності та ін. 

У теперішній час НП України з урахуванням досвіду і новітніх 

технологій підготовки поліцейських європейських держав опрацьовано і 

впроваджено у навчальний процес нові за змістом модульні програми 

підготовки. Вжито заходів щодо збільшення практичної підготовки курсантів 

відомчих навчальних закладів. МВС України прагне до того, щоб на 

практичне навчання припадало не менше 50% від загального обсягу 

підготовки. Керівники практичних підрозділів активно залучаються до 

роботи у складі комісій з оцінки результатів практики і стажування 

курсантів, участі в роботі державних екзаменаційних комісій, що дозволяє 

об’єктивно оцінити роботу курсанта в підрозділі, урахувати рівень 

професійної підготовки, дотримання дисципліни.  

Однією з найбільш серйозних проблем, що чинять негативний вплив на 

ефективність оперативно-розшукової діяльності по боротьбі із злочинністю, є 

слабка обізнаність оперативних працівників про прийоми, що 

використовуються фігурантами, включаючи використання інформаційних 

технологій для скоєння ряду злочинів, і способах протидії таким 

протиправним діям. У зв’язку з цим представляється практично важливим 

визначення об’єму і рівня спеціальних знань, якими повинні володіти 

оперативні працівники. 

Аналіз практики показує, що, враховуючи безліч способів скоєння 

злочинів, говорити про оволодіння оперативним працівником деякими 

спеціальними знаннями не є перспективним. Тут акцент треба зробити на 

оволодінні і вдосконаленні знань в області оперативно-розшукової 

діяльності, одночасно надавши інформацію про можливості залучення 

фахівців, знання яких потрібні. 

Зокрема, оперативний працівник повинен уміти: 

– виявляти і фіксувати ознаки і сліди злочинної діяльності; 

– тактично грамотно використовувати оперативно-розшукові сили, 

засоби і методи, а також допомогу фахівців при проведенні оперативно-

розшукових заходів по виявленню і документуванню скоєних злочинів; 

– виявляти осіб, що представляють оперативний інтерес, по лінії 

боротьби з різними категоріями злочинів. 
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Однією з необхідних умов успішного рішення цієї задачі є перегляд 

методів службової підготовки оперативних працівників. Заняття по місцю 

служби оперативних працівників необхідно проводити із залученням 

найбільш досвідчених і кваліфікованих правників НП України, 

професорсько-викладацького складів навчальних. Для проведення занять 

можуть запрошуватися працівники органів прокуратури і судів. 

Таким чином, на наш погляд, за рахунок впровадження науково-

обґрунтованої комплексно-цільової програми, що включає цілеспрямоване 

конструювання взаємодіючих зовнішніх і внутрішніх соціально-

психологічних і організаційно-педагогічних умов можливе підвищення рівня 

професійної готовності працівників оперативних підрозділів. 
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ІНСТИТУТ ДЕТЕКТИВІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Детектив (лат. detectio – розкриття, англ. detective – сищик, детектив). 

Міжнародний досвід, зокрема США, свідчить, що звання детектив – це 

молодше звання, яке по статусу прирівнюється званню офіцера. Детективи 

бувають 3 класів, однак при цьому по статусу всі вони рівні. Ці класи 

потрібні лише для того, щоб показати, наскільки довго детектив працює в 

поліції і який у нього послужний список. 

В Україні уперше у вітчизняному законодавстві слово детектив 

з’явилося з ухваленням Закону України «Про Національне антикорупційне 

бюро», де у статті 5 пункті 4 вказано, що «до структури управлінь 

Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють 

оперативно-розшукові та слідчі дії …» [1]. Ст. 5. Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» дає вичерпний перелік підрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність: серед них Національне 

антикорупційне бюро України – детективів [2]. 

У статті 10 частині 1 пункті 2 цього Закону України Про Національне 

антикорупційне бюро» вказано: «Оперативно-розшукову діяльність та 

досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в інших 

справах, витребуваних до Національного бюро прокурором, що здійснює 

нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 
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діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро, 

проводять старші детективи та детективи Національного бюро, які є 

державними службовцями» [1]. 

Ст. 41. КПК України передбачає, що підрозділ детективів, оперативно-

технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України здійснюють слідчі (розшукові) дії та 

негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні – за письмовим 

дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури [3]. 

В підрозділах Національної поліції у відповідності до вимог ст. 5 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2], ст. 8 проекту 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» № 4778 від 

03.06.2016 [4], а також ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію 

України» передбачено що у складі поліції функціонують підрозділи 

кримінальної та спеціальної поліції [5], а питання інституту детективів в 

Національній поліції як про це вказано в Законі України «Про Національне 

антикорупційне бюро» [1], не зазначено. 

Отже, для запровадження інституту детективів в Національній поліції 

необхідно на законодавчому рівні визначити поняття «детектив» в 

Національній поліції, його завдання, повноваження. При цьому потрібна 

чітка класифікація, хто із підрозділів Національної поліції буде займатись 

виявленням, розкриттям злочинів невеликої, середньої тяжкості, а також 

тяжких та  особливо тяжких злочинів тощо. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що для запровадження 

Інституту детективів в Національній поліції України необхідно: 

а) завершити переатестацію всіх працівників поліції; 

б) розробити і прийняти зміни та доповнення до нормативно-правових 

актів, які регулюють питання детективів в Національній поліції України 

(зокрема КПК, Закони України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

«Про Національну поліцію України» тощо), одночасно розробити відомчі 

Інструкції, які б регламентували їх діяльність; 

в) на базі Національної академії внутрішніх справ розробити навчальні 

програми для підготовки та перепідготовки детективів Національної поліції 

України. 
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 Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ В ОНОВЛЕНІЙ СИСТЕМІ МВС 

УКРАЇНИ 

 

Відомо, що Експертна служба в оновленій системі МВС України є 

системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність 

якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ 

України. Експертна служба МВС безпосередньо підпорядковується Міністру 

внутрішніх справ України [1]. 

З цього слідує – головне завдання, яке покладається до виконання на 

фахівців Експертної служби – це здійснення судово-експертної діяльності, 

що цілком закономірно, оскільки пунктом 7 частини четвертої Положення 

про Міністерство внутрішніх справ України визначено, що саме МВС 

України, відповідно до покладених на нього завдань, організовує в межах 

повноважень, передбачених законом, організаційно-управлінське та науково-

методичне забезпечення судово-експертної діяльності [2]. 

Разом з тим, ситуація, що склалася з функціонуванням оновленої 

Експертної служби внаслідок реформування системи Міністерства 

внутрішніх справ України, характеризується низкою взаємопов’язаних 

проблем правового та організаційного характеру. Звернемо увагу на деякі з 

них. 

Після набрання чинності Закону України «Про Національну поліцію», 

сукупність посад Експертної служби було розатестовано, що призвело до 

розатестування особового складу її спеціалістів. Водночас частина колишньої 

Експертної служби – Вибухотехнічна служба, перейшла до складу 
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Національної поліції України. Як наслідок, наразі більшість фахівців 

колишньої вибухотехнічної служби залишилися атестованими за посадами 

вже в Департаменті вибухотехнічної служби Національної поліції України. 

Тобто слід констатувати, що наразі Експертна служба та Департамент 

вибухотехнічної служби підпорядковуються різним органам виконавчої 

влади. Тому, цілком логічно, що зазначені вище структурні підрозділи мають 

виконують різні завдання, а це в свою чергу означає, що вони повинні мати 

відмінні за змістом обсяги посадових прав, обов'язків та юридичної 

відповідальності. 

Як ми зазначали вище, головне завдання Експертної служби – 

проведення судової експертизи за різними напрямами. 

А серед головних завдань, які ставляться до виконання перед 

Вибухотехнічною службою Національної поліції України, слід виділити такі: 

– здійснення робіт з пошуку, експертного огляду, розряджання, 

транспортування і знешкодження вибухонебезпечних пристроїв та речовин 

(далі – спеціальних вибухотехнічних робіт), що використовуються в 

терористичних цілях та при вчинені кримінальних правопорушень, а також 

використання сил і засобів вибухотехнічних підрозділів під час проведення 

антитерористичних операцій; 

– здійснення в установленому порядку техніко-криміналістичного 

забезпечення оглядів місць подій за фактами вибухів, резонансних пожеж, 

повідомлень про виявлення підозрілих, вибухонебезпечних предметів, 

загрозу вибуху; 

– організаційно-нормативне та науково-методичне забезпечення 

діяльності вибухотехнічних підрозділів територіальних органів Національної 

поліції України [3]. 

Аналізуючи вище викладене можна впевнитися, що зміст і обсяги 

завдань, які ставляться до виконання перед Експертною та Вибухотехнічною 

службами й вирізняють їх статус, різняться. 

Разом з тим, проведений аналіз відомчих нормативно-правових актів, 

які регулюють діяльність згаданих нами структурних підрозділів МВС 

України та Національної поліції України свідчить про інше. 

Так, зокрема в пункті 8 частини 3 Положення про Експертну службу 

Міністерства внутрішніх справ України (далі – Положення), до основних 

завдань служби віднесено: здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт з 

пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що 

використовуються в терористичних цілях. Відповідно до пункту 13 частини 4 

Положення, Експертна служба МВС відповідно до покладених завдань, 

здійснює виявлення, експертний огляд, розрядження, транспортування та 

знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що 

використовуються в терористичних цілях [1]. 

Водночас, аналіз Положення про Національну поліцію України 

дозволяє впевнитися, що реалізація державної політики у сферах 

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку належить до 
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компетенції підрозділів Національної поліції України. Тож, цілком логічно, 

що задля реалізації зазначеного вище завдання, на практичні підрозділи 

Вибухотехнічної служби покладається до виконання сукупність посадових 

обов’язків, які безпосередньо передбачені у вищезгаданому нормативно-

правовому акті, зокрема: 

– участь у боротьбі з тероризмом, забезпечення ефективного 

використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій; 

– вживання заходів, спрямованих на усунення загроз життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального, адміністративного правопорушення; 

– своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події; 

– у межах повноважень, передбачених законом, організація та 

здійснення заходів щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки; 

– здійснення у визначеному законом порядку знищення вилучених, 

добровільно зданих або знайдених боєприпасів, набоїв, вибухових 

речовин [4]. 

Підсумовуючи викладене вище слід зазначити, що проаналізовані нами 

нормативно-правові документи, які визначають організаційну структуру 

Експертної служби МВС України, а також Вибухотехнічної служби 

Національної поліції України, їх компетенцію і, як наслідок, сукупність прав 

і посадових обов’язків відповідних посадових осіб, містять у своєму змісті 

правові норми, які декларують дублювання функцій практичними 

підрозділами різних за статусом центральних органів виконавчої влади, що, в 

свою чергу, призводить до виникнення юридичної колізії. На нашу думку, 

для виправлення вказаної помилки правового забезпечення необхідно 

виключити пункт 8 частини 3, а також пункт 13 частини 4 зі змісту 

Положення про Експертну службу МВС України. 

Практична реалізація запропонованих заходів дозволить, з юридичної 

точки зору, повною мірою розмежувати функцію проведення спеціальних 

вибухотехнічних робіт, яка за статусом належить Вибухотехнічній службі 

Національної поліції України, та функцію реалізації судово-експертного 

забезпечення, практична реалізація якої покладена на фахівців Експертної 

служби МВС України. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ  

ПІДРОЗДІЛІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС 

ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 

За результатами застосування методик економіко-правового аналізу, 

системного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, 

присвяченої питанням взаємодії підрозділів захисту економіки Національної 

поліції України з іншими суб’єктами протидії злочинів у бюджетній сфері 

під час виявлення злочинів, можна зробити наступні висновки. 

Організація взаємодії підрозділів захисту економіки Національної 

поліції України з органами фінансового контролю у процесі виявлення 

злочинів у бюджетній сфері є комплексна діяльність, заснована на законах і 

підзаконних нормативних актах (відомчих інструкціях), не підлеглих один 

одному органів з організації та узгодження цілей, місця і часу спільних дій, з 

розподілом компетенції, функцій, повноважень, взаємних обов’язків, на 

період формування, розподілу та використання бюджетних коштів, реалізації 

оперативної інформації, напрямів на виконання програм, рішень Президента 

та Уряду України щодо профілактики злочинів у бюджетній сфері. 

Ефективна взаємодія оперативних підрозділів з органами Державного 

фінансового контролю зокрема Державного казначейства та Державної 

аудиторської служби України є запорукою успіху з досягнення так званого 

принципу «збігання інтересів» цих суб’єктів, які в межах своїх повноважень 

залучаються до заходів відповідно до ліній обслуговування та сфер 

повноважень. 

Як свідчить аналіз дослідження доцільно розробити спільну Інструкцію 

взаємодії підрозділів захисту економіки Національної поліції з органами 

фінансового контролю зокрема Державної аудиторської служби України у 

якій на нашу думку доцільно передбачити порядок розгляду звернень ДЗЕ 

НП України, призначення, організації та проведення контрольних заходів, 

передачі матеріалів ревізій, зворотного інформування про результати 

розгляду переданих матеріалів, виділення спеціалістів, а також інші питання 

взаємодії. 

Особливе місце у даній Інструкції необхідно відвести виокремленю 

форми взаємодії: 1) обмін інформацією; 2) участь службових осіб органів 

Державної аудиторської служби України, уповноважених на проведення 



 

75 

ревізій і перевірок, у їх проведенні як спеціалістів та безпосереднє здійснення 

контрольних заходів, ініціатором яких виступає оперативний підрозділ. За 

змістом роботи, яка виконується, така взаємодія повинна бути 

інформаційною, консультативно-методичною, функціональною та 

організаційною.  

Для покращення результативності діяльності підрозділів захисту 

економіки Національної поліції України було б доцільним: а) в структурі 

підрозділів захисту економіки Національної поліції України створення 

власних органів фінансового контролю, метою яких повинно бути перейти 

від функцій контролю до аудиту, що буде націлений на запобігання 

нецільовому, неефективному використанню бюджетних коштів та майна, 

переорієнтування інспектування саме на значні фінансові порушення, а 

також забезпечення проведення ревізій виключно на основі ризиків; 

б) внести зміни до ст. ст. 36, 40 КПК України щодо надання повноважень 

слідчому (в подальшому можливо детективу), на призначення ревізій, які 

були позбавлені цього права [1]. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Основоположним елементом конституювання країн став інститут прав 

та свобод людини і громадянина, який головним чином і зумовив генезис 

інших вагомих складових сучасної концепції правової держави. Боротьба за 

свободи в ретроспективному вимірі яскраво вказує нам на пріоритетні 

цінності конкретної історичної епохи. 

Як відомо, світовий конституційний процес на перших етапах не у 

повній мірі відображав диференціацію прав людини та громадянина, що є 

цілком зрозуміло. Перші конституції, зокрема США (1787 р.) та Франції 

(1791 р.), унормували лише політичні та особисті права людини, що 

віддзеркалювало актуальні аспекти боротьби соціальних груп. Недаремно на 
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знаменах французької революції читаємо знамениті слова «Свобода. Рівність. 

Братерство.». 

Утім, як і будь-яке явище, розвиток якого або призводить до його 

вдосконалення та ускладнення (якщо містить сутнісні характеристики), або 

до занепаду (якщо це явище випадкове та побічне), інститут прав людини, як 

основний компонент концепцій правової держави та громадянського 

суспільства, внаслідок подальших структурних змін в різних соціальних 

системах сприйняв необхідність посилення соціальної складової.                             

На конституційному рівні з початку ХХ ст. в предметі конституційного 

регулювання інституту прав людини та громадянина почали з’являтися нові 

елементи, а саме соціальні та економічні (Веймарська Конституція 

Німеччини 1919 р., Конституція Чехословаччини 1920 р., Конституція Іспанії 

1931 р. та ін.).  

На міжнародному рівні соціальні права вперше юридично оформлені в 

Загальній декларації прав людини 1948 р., в якій зазначено, що кожна 

людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її 

особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури і ресурсів кожної держави (ст. 22) [1]. Положення Загальної 

декларації 1948 р. знайшли свій розвиток і в інших міжнародних актах, 

зокрема в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 

від 16 грудня 1966 року [2], відповідно до ст. 3 якої держави, які беруть 

участь у цьому Пакті, зобов'язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок 

право користування всіма економічними, соціальними і культурними 

правами, передбаченими в цьому Пакті. Положення Пакту розвинуто в 

подальшому в Європейській соціальній хартії 1996 р. [3]. 

В Україні, яка ратифікувала вказаний Пакт [4], Основний Закон 

проголошує державу соціальною, та, відповідно, містить низку соціальних 

прав людини, до яких ми відносимо: право на працю (ст. 43), право на страйк 

(ст. 44), право на відпочинок (ст. 45), право на соціальний захист (ст. 46), 

право на житло (ст. 47), право на достатній життєвий рівень (ст. 48), право на 

охорону здоров’я, право на медичну допомогу та право на медичне 

страхування (ст. 49). На відміну від політичних та особистих прав соціальні 

права потребують встановлення адресних обов’язків держави.  

До одних з найбільш пріоритетних соціальних прав відносяться група 

прав, передбачених в ст. 49 Конституції України, відповідно до якої кожен 

має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 

Відповідно до конституційних приписів охорона здоров'я забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм; держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування; у 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути 
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скорочена; держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм 

власності [5]. 

В системі конституційних соціальних прав право на охорону здоров’я, 

право на медичну допомогу та право на медичне страхування охоплюють 

специфічне коло суспільних відносин, адже здоров’я це природне благо 

людини, яке належить їй незалежно від громадянства чи підданства, 

визнання зі сторони держави. Вказані конституційні права відповідно до ст. 3 

Закону України «Про основи національної безпеки України» [6] відносяться 

до об’єктів національної безпеки. Значимість блага пов’язується і з тим, що 

будь-які інші права, в тому числі і соціальні, в більшості випадків суттєво 

втрачають свою насущність та цінність без наявності блага здоров’я.  

Конституційне право на охорону здоров’я пов’язується вченими з 

можливістю людини використовувати усі соціальні, насамперед державні, 

засоби, спрямовані на збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку 

порушення, відновлення максимально досяжного рівня фізичного й 

психічного стану її організму [7, с. 35]. Успішність реалізації права на 

охорону здоров’я пов’язується з ефективністю виконання державою своєї 

соціальної функції. З тріади зазначених прав, право на охорону здоров’я 

носить найбільш комплексний та системний характер. До чинників 

забезпечення права відносяться ідеологічні, економічні, соціальні, правові та 

екологічні фактори. 

У свою чергу конституційне право на медичну допомогу пов’язується 

вже з індивідуалізацією соціального права, та можливістю людини 

реалізувати конституційне право на отримання допомоги. Як правило право 

на медичну допомогу пов’язується з потребую особи внаслідок наявності 

певного захворювання. 

Конституційне право на медичне страхування виступає гарантією права 

на медичну допомогу. Однак, чинне законодавство України потребує свого 

суттєвого вдосконалення щодо забезпечення повноти можливостей реалізації 

права на медичне страхування. Потрібно позитивно сприйняті в цьому 

контексті появу законопроектів реєстр. № 4981 від 14.07.2016 р.                         

«Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні»,               

реєстр. № 4981-1 від 18.07.2016 р. «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне медичне страхування» та реєстр. № 4981-2 від 02.08.2016 р.              

«Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в 

Україні». 

Зважаючи на комплексність проблематики конституційних прав на 

охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування деталізація їх 

аспектів не може бути охоплена в рамках цих тез та будуть відображені в 

результатах подальших наукових пошуків.  
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Кримінологічною наукою давно доведено двосторонній взаємо- 

обумовлюючий зв’язок між проблемами економічного розвитку суспільства 

та проблемами рівня злочинності [1, с. 122]. Тому, аналізуючи тенденції 

злочинності в Україні на новітньому етапі державотворення, О.М. Литвак, 

В.М. Попович, В.І. Шакун та інші вітчизняні кримінологи стверджують, що 

сучасна злочинність в Україні – це феномен, викликаний суперечливими 

процесами в економіці, соціальній сфері, ідеології та політиці, правовою 

невизначеністю, а також нерішучістю та непослідовністю держави у 

проведенні економічних реформ і, як наслідок, соціально-конфліктною та 

антагоністичною природою суспільно-економічних перетворень. При цьому 

особливістю української злочинності є те, що вона викликана як старими 

(тоталітарними) методами, так і новими (ринковими) соціальними 
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суперечностями, високий криміногенний потенціал яких буде визначати 

характер злочинності не тільки в найближчій, але й досить віддаленій 

історичній перспективі [2, с.27-28; 3, с. 23-24; 4, с. 47 та ін.]. 

Екстраполюючи ці висновки на сферу корпоративних відносин, 

відзначимо, що до загальних причин та умов відтворення криміногенного 

потенціалу сфери корпоративних відносин слід віднести соціально-

економічні, морально-етичні, політичні, організаційні, функціонально-

технологічні, нормативно-правові та інші детермінанти, в результаті впливу 

яких відбулася загальна руйнація усталеної до цього системи економічних 

відносин, натомість закладено засади соціально-конфліктної, корисливо-

накопичувальної моделі суспільних відносин в цілому та корпоративних 

відносин зокрема. У цьому контексті слушною є позиція тих авторів, які 

стверджують, що для України корпоративні відносини на момент їх 

запровадження не були такими, що визріли в економіці, а їх первісна і далеко 

не досконала структура виникла більшою мірою з волі держави, ніж з 

приватної домовленості учасників [5, с. 449]. З цим безпосередньо пов’язані 

нормативно-правові детермінанти відтворення криміногенного потенціалу 

сфери корпоративних відносин. Зокрема О.Р. Кібенко звертає увагу на 

«штучне походженням» більшості норм українського корпоративного права: 

«Якщо сучасне корпоративне право більшості європейських країн можна 

розглядати як втілення накопиченого роками досвіду регулювання 

корпоративних відносин та узагальненої судової практики, то норми 

українського Закону «Про господарські товариства», ЦК та ГК, присвячені 

діяльності господарських товариств, були запозичені переважно із 

закордонних джерел. При цьому не проводилось детального комплексного 

аналізу моделей правового регулювання, що використовувались у 

«перекалькованих» нормативних актах, змішувались засоби регулювання, 

характерні для кардинально протилежних моделей, майже не аналізувалися 

потреби практики» [6, с. 95-100].  

Крім того, слід враховувати, що в силу об’єктивних обставин 

центральною проблемою детермінаційного комплексу відтворення 

криміногенного потенціалу сфери корпоративних відносин є відокремлення 

власності від поточного управління та контролю за нею з боку учасників 

(акціонерів) корпорацій з делегуванням відповідних повноважень 

виконавчому органу (менеджменту). Справа в тому, що право на участь в 

управлінні корпорацією реалізується шляхом участі у колегіальному органі – 

загальних зборах акціонерів, загальних зборах учасників ТОВ чи ТДВ, де 

можливість реального впливу на управління визначається розміром частки в 

статутному капіталі (кількістю акцій), якою володіє конкретний учасник 

(акціонер). Тобто учасники (акціонери) корпорації лише формально рівні в 

своїх правах. Натомість найбільше впливу мають мажоритарні акціонери та 

учасники, а міноритарії найчастіше залишаються за бортом цих процесів. 

Тому мінімізація ризиків можливих корпоративних конфліктів напряму 

залежить від рівня розвитку культури корпоративного управління в кожній 

окремо взятій корпорації. Крім того важливу роль у цих процесах відіграють 



 

80 

державні органи (НКЦПФР, Держфінмоніторинг, Фонд держмайна тощо), які 

відповідно до своїх повноважень повинні здійснювати нагляд за 

додержанням корпоративного законодавства. 

На підставі досліджень авторів, які розглядали взаємозв’язок проблем 

ускладнення економічних відносин в Україні та тенденцій сучасної 

злочинності, виділимо й інші обставини загального характеру, що 

зумовлюють сучасний стан та тенденції відтворення криміногенного 

потенціалу сфери корпоративних відносин: а) відсутність політичної волі, 

спрямованої на забезпечення конструктивного реформування економічних 

відносин та формування соціально орієнтованої ринкової господарської 

системи; б) необґрунтоване усунення держави від публічно-правового 

регулювання економічних відносин в умовах становлення ринку; тривале 

збереження в цій сфері правового вакууму; в) соціально-конфліктна природа 

сучасних економічних відносин, доповнена технічними і технологічними 

можливостями вчинення сучасних злочинів за допомогою нових 

інформаційних технологій та фінансових інструментів; г) правовий нігілізм у 

суспільстві, непідготовленість населення та господарюючих суб’єктів до 

цивілізованої та законослухняної діяльності в умовах формування ринкових 

відносин; ґ) низька ефективність роботи контролюючих органів у сфері 

економічної діяльності та пов’язані з цим недоліки в діяльності 

правоохоронних органів; д) недостатня ефективність наявних засобів та 

механізмів (судових та позасудових) захисту корпоративних прав; 

е) цілеспрямовані дії кримінального світу, що переслідує в сфері економіки 

власні специфічні корпоративні інтереси; є) зловживання правом на захист в 

корпоративних правовідносинах, вчинюване з корисливою метою та 

спрямоване на створення перешкод у веденні нормальної господарської 

діяльності корпорації; ж) поява нового виду організованої, 

високопрофесійної, надприбуткової злочинної діяльності, спрямованої на 

заволодіння майном підприємств корпоративного типу та встановленням 

контролю над їх діяльністю (рейдерство) [3, с. 21–27, 188–190; 7, с. 228–233; 

8, с. 3; 9, с. 214–216, 239–240; 10, с. 294 та ін.]. 

Зростання криміногенного потенціалу тієї чи іншої сфери суспільних (у 

т.ч. корпоративних) відносин у перехідні періоди слід розглядати крізь 

призму теорії соціальної дезорганізації, яка пояснює злочинність на 

соціальному рівні та ставить психологію злочинця в залежність від процесу 

функціонування суспільства загалом, яке дезорганізується в разі порушення 

соціальної рівноваги [10, с. 21–26]. Соціальна дезорганізація виявляється в 

явищі аномії. Цей запозичений з теологічного лексикону термін буквально 

перекладається як «безнормативність» [11, с. 32; 323]. Порушення соціальної 

рівноваги в Україні, що призвело до стрімкого розвитку корисливої 

злочинності, стало наслідком різкого та поспішного переходу від командно-

адміністративних до ринкових форм і методів господарювання. При цьому 

численні недоліки фінансово-господарського механізму, які часто 

використовуються для різного роду махінацій у сфері корпоративних 

відносин (рейдерство, корпоративний шантаж, шахрайство фінансових 
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посередників на ринку корпоративних прав та капіталів та ін.), сприяють 

формуванню стійкої злочинної мотивації під впливом відчуття безкарності. 

На підставі аналізу загальних причин та умов відтворення 

криміногенного потенціалу у сфері корпоративних відносин [12, с.132-138] 

вважаємо за потрібне наголосити, що зміна соціально-економічного устрою в 

державі вимагає належного організаційно-правового забезпечення 

відповідних ринкових перетворень, встановлення дієвого державного і 

громадського контролю за додержанням законодавства у сфері 

корпоративних відносин. Натомість відсутність відповідних реформ та 

ефективного соціального контролю з боку державних органів, 

правоохоронних органів та суспільства в цілому створює сприятливе 

підґрунтя для виникнення нових невідомих раніше суспільно небезпечних 

діянь, а також зростання кількості традиційних злочинів, пов’язаних із 

протиправним перерозподілом власності, незаконним збагаченням, 

фінансовим шахрайством у сфері корпоративних відносин тощо. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ 

 

В умовах асоціації України і Європейського Союзу особливого 

значення набуває інформаційно-аналітична діяльність державних органів, в 

тому числі МВС України, що обумовлено цілим рядом принципом на основі, 

яких формується громадянське суспільство. 

Реформування правоохоронної системи України, в першу чергу МВС 

України, обумовлює необхідність наукового аналізу даного напрямку 

діяльності. Положення про Міністерство внутрішніх справ України покладає 

організацію інформаційно-аналітичної діяльності на МВС [1]. У той же час 

Закон України «Про Національну поліцію» передбачає інформаційно-

аналітичну діяльність за напрямками певним Законом, яку необхідно 

розглядати як функцію [2]. 

Функціональні зміни в діяльності органів виконавчої влади України, 

що відбуваються в умовах формування інформаційного суспільства, в 

контексті існуючої синергетичної парадигми, сприяє інтерпретації 

значущості функцій на етапі збереження соціального порядку, коли 

інформаційний хаос мінімальний. 

У періоди соціальних трансформацій, коли функція набуває 

інноваційний характер, пов'язаний з необхідністю розвитку пошукової 

активності суб'єктів діяльності відбувається природне зміщення інтересів 

громадянського суспільства від соціального минулого до майбутнього, що 

створює сприятливу можливість для використання конкретних інструментів 

впливу на внутрішні орієнтири суб'єктів діяльності з метою корекції окремих 

особливостей соціальної реальності. Елементами функції як комплексного 
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поняття є сутнісна основа, виражена в соціальному призначенні та певний 

набір юридичних дій спрямованих на реалізацію даного призначення. 

По суті функції інформаційно-аналітичної діяльності в системі 

Національної поліції – це напрями впливу правового регулювання на 

соціальну дійсність, виражені в рішеннях певних завдань в конкретній сфері 

правового регулювання, при цьому правове регулювання є похідним і 

частиною системи соціального регулювання, що характерно для нинішнього 

стану МВС Україна. 

У зв'язку з цим важливо відзначити, що інформаційно-аналітична 

діяльність Національної поліції як система базується на наборі соціально 

значущих функцій, які регулюють суспільно значущі відносини, при цьому 

використовуються певні правові регулятори визначені Законом України «Про 

Національну поліцію». 

Інформаційно-аналітична діяльність безпосередньо реалізується через 

відповідну роботу підрозділів поліції, але ними у межах їх компетенції не 

провадиться. 

Відповідно до Положення про Національну поліцію до функцій 

(повноважень) відносяться: здійснення заходів щодо реалізації державної 

політики у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки; аналіз і прогноз 

стану злочинності, охорони публічного порядку; узагальнення 

правозастосовної практики; розробка і прийняття в межах своєї компетенції 

заходів щодо попередження злочинів і адміністративних правопорушень, 

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють їх вчиненню [3]. 

В сучасних умовах Національна поліція з метою реалізації 

вищезгаданих і інших повноважень має право, зокрема, формувати і вести 

відповідно до законодавства України обліки, інформаційні бази даних 

оперативно-довідкової, довідково-правової, криміналістичної, розшукової, 

статистичної. 

Більш того Національна поліція уповноважена: на використання в 

установленому порядку баз даних в цій сфері закріплених за іншими 

органами; на використання в своїй діяльності інформаційних систем, систем 

передачі даних використовуючи електрозв'язок та мобільний зв'язок, іншу 

діючу інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру. Національна поліція 

має право приймати документи в електронній формі, реєструвати їх, в 

установленому законом порядку; надсилати повідомлення про хід надання 

послуг. Інші електронні форми взаємодії з місцевими органами виконавчої 

влади та іншими органами публічної влади, в тому числі органами місцевого 

самоврядування, з громадськими об'єднаннями та організаціями доступні 

Національній поліції. 

Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності що 

здійснюється Національною поліцією включає інформаційно-правову 

функцію, як один із значущих елементів. У свою чергу, право на здійснення 

інформаційно-правової, зокрема, інформаційно-пошукової діяльності в 

умовах багатофункціональності територіальних органів МВС може зробити 

істотний вплив на підвищення ефективність їх функціонування. 
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В рамках розвитку методології інформаційно-аналітичної діяльності 

органів внутрішніх справ слід звернути особливу увагу на необхідність 

системної інтеграції державних інформаційних ресурсів і деталізації 

адміністративних процедур ідентифікації, аутентифікації, авторизації та 

реєстрації фізичних і юридичних осіб з метою надання відповідних послуг. 

Пріоритетним напрямком інформаційно-аналітичної діяльності МВС 

України на сучасному етапі є створення єдиного інформаційного простору. 

Здійснення вищевказаних заходів організаційно-інформаційного 

характеру, забезпечення однакової політики в сфері правового режиму 

інформації та інформатизації в структурі МВС України, вимагає проведення 

комплексу заходів серед яких важливо відзначити: автоматизацію системи 

правового інформування; розробку спеціального програмного забезпечення 

для місцевих регіональних автоматизованих інформаційно-правових систем; 

впровадження і використання різних довідково-правових систем загального 

користування; оснащення всіх підрозділів правового забезпечення в 

структурі МВС України автоматизованими робочими місцями та сучасними 

апаратно-програмними комплексами; надання правової та інформаційної 

допомоги співробітникам відповідних відомств, державних службовців і 

працівників системи МВС України, військовослужбовцям, за допомогою 

впровадження більш сучасних форм правового консультування; 

впровадження спеціалізованих автоматизованих інформаційних систем з 

метою розробки забезпечення і оптимізації прийняття відомчих нормативних 

актів, що зачіпають питання регулювання організаційно-правового характеру 

в структурі МВС України; за допомогою засобів масової інформації, разом з 

науково-дослідними та освітніми установами системи МВС України, видання 

збірників нормативних правових актів з окремих питань діяльності органів 

внутрішніх справ, оглядових довідок і висновків, що стосуються змін у 

законодавстві, методико-аналітичних і інших інформаційних матеріалів на 

правову тематику, з метою розвитку правової культури в суспільстві. 

Аналіз правових засобів регулювання інформаційно-аналітичної 

діяльності органів МВС України показує, що не вистачає, на наш погляд, 

об'єктивності, повноти та комплексності, що слід доповнити галузевим 

відомчим законодавством в сфері інформаційної діяльності МВС України. 

Процес вдосконалення інформаційного забезпечення МВС України 

неможливий без більш детального регулювання правовідносин користувача з 

інформаційним простором, в якому діють територіальні органи Національної 

поліції, Державної міграційної служби України, Державної служби 

надзвичайних ситуацій України, Державної прикордонної служби. 

У даний час територіальні органи Національної поліції за допомогою 

інформаційно-комунікаційного ресурсу Інтернет на офіційних сайтах, наочно 

демонструють здійснення інформаційно-аналітичних функцій органами МВС 

України: своєчасні зведення і повідомлення, єдиний портал державних 

послуг, електронна приймальня свідчить про створення єдиного 

інформаційного простору в сфері діяльності МВС України. 
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Уніфікація інформаційних стандартів, концепція розвитку надання 

інформаційно-аналітичних послуг органами МВС України, вдосконалення 

інформаційних технологій і технічного забезпечення органів МВС України та 

передумови створення єдиного інформаційного простору свідчить про 

необхідність системної інтеграції державних інформаційних ресурсів і 

деталізації адміністративних процедур ідентифікації, аутентифікації, 

авторизації та реєстрації приватних суб'єктів користувачів державних 

інформаційних послуг. 

Безумовно, значна частина з позначеного знайшла відображення в 

Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 рр. затвердженого наказом 

МВС України від 16.03.2015 № 275, проте деталізація інформаційно-

аналітичної діяльності відомств, що входять до складу МВС України, не 

знайшла свого відображення, що на наш погляд, повинно бути враховано при 

внесенні доповнень в Перелік пріоритетів наукових направлений. 
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Наявна соціальна культурно-історична ситуація у світі 

характеризується надзвичайною гостротою і невизначеністю. З одного боку – 

значні технічні та технологічні досягнення, принципово нові можливості та 
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здібності людини; з іншого – глобальна криза (політична, економічна, 

демографічна, соціальна, духовно-моральна тощо), яка охопила усі сфери 

людської життєдіяльності, – об’єктивно свідчать про докорінні 

трансформаційні цивілізаційні процеси. 

На жаль, кризові явища домінуюче привертають увагу, оскільки їх 

деструктивна сутність та ігнорування зазначених проблем може призвести до 

незворотних наслідків. Серйозне занепокоєння викликає морально-

психологічний стан українського суспільства, що загалом характеризується 

збідненням духовного потенціалу, втратою багатьох ідеалів, інфляцією 

базових моральних цінностей, поширенням споживацьких настроїв, падінням 

престижу порядності, гуманності, сумлінності, зростанням 

безвідповідальності, байдужості, егоцентричності, нетерпимості й 

агресивності, а також числа протиправних вчинків. 

Про гостроту проблеми бездуховності, яка має місце в державі, 

свідчать рекомендації парламентських слухань «Духовна криза суспільства і 

шляхи її подолання» (схвалено Постановою Верховної Ради України 

від 20.04.2004 № 1689-IV), якими визначено, що для подолання глибокої 

системної кризи в усіх сферах життєдіяльності та формування гуманістично 

орієнтованого суспільства, у якому одним із визначальних чинників є 

духовний розвиток, необхідно забезпечити інтенсифікацію духовно-

інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетність розвитку культури, 

мови, науки, освіти та виховання [1]. 

Зазначене вимагає невідкладних, активних, зважено-послідовних 

дієвих заходів щодо виправлення соціальної ситуації, яка склалася. 

Виняткового значення у зв’язку з цим набуває педагогічно-виховний напрям 

освітньої системи в аспекті формування особистості майбутніх фахівців на 

пріоритеті духовно-моральних цінностей. Оскільки смисловим ядром освіти 

є виховання, а предметом виховання – людина культури і моральності, саме 

тому сучасна вища школа спрямована на підготовку не тільки фахівця, 

висококомпетентного професіонала, а й духовно розвиненої особистості, в 

якій гармонійно поєднуються моральні, психологічні та фізичні складові 

виховання [2]. 

Визначальну ланку освітньої системи, безперечно, становлять 

навчальні заклади МВС України, як осередок підготовки кадрів для 

забезпечення охорони правопорядку, законності та справедливості, норм і 

правил суспільного життя, дотримання яких є необхідною умовою інтеграції 

та стабілізації суспільства, можливостей його нормативного функціонування 

та подальшого розвитку. Причому серед найважливіших цілей 

вдосконалення діяльності системи МВС називається формування професійно 

підготовленої, ціннісно-орієнтованої, морально і психологічно стійкої 

особистості працівника правоохоронних органів. Тобто питання духовно-

морального виховання, безумовно, є пріоритетним напрямом діяльності 

держави, особливо під час трансформаційного реформування. 

А фундаментом зрілості, ефективності та професійності фахівців, як 

відомо, визнається сформованість ціннісно-смислової сфери особистості. 
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Саме ціннісно-смислова сфера є одним із найважливіших і ключових 

утворень у структурі особистості та становить не тільки її сутнісну 

характеристику, але й підґрунтя, умови та засоби життєдіяльності. Адже, по-

перше, сфера цінностей і смислів виступає в якості особистісноформуючої 

системи і визначає загальний рівень розвитку особистості. По-друге, 

структуру ціннісно-смислових орієнтирів можна розглядати і як 

інтегративну та системоутворюючу характеристику особистості. По-третє, 

система цінностей і смислів визнається вищим універсальним регулятором 

життєдіяльності особистості. По-четверте, стосовно професійної діяльності, 

значення ціннісно-смислової сфери полягає в тому, що вона детермінує 

професійну поведінку, формування професійно важливих якостей, 

забезпечуючи зміст і спрямованість діяльності та наповнюючи сенсом дії, 

визначені службово-професійним обов’язком. 

Результати наукових досліджень свідчать на користь чималого досвіду 

стосовно формування ціннісно-смислової сфери у системі вищої школи, що 

охоплює розробку змісту, форм і методів формування духовно-моральних 

цінностей [3]. Водночас слід констатувати, що на сьогодні відсутня 

комплексна система цілеспрямованого формування духовно-моральних 

цінностей майбутніх правоохоронців у процесі їх професійної підготовки. 

Крім того, аналіз існуючої практики і сфер діяльності у навчально-виховному 

процесі ВНЗ системи МВС України свідчить про наявність низки 

суперечностей: між соціальним замовленням на формування та розвиток 

високоморальної духовної особистості працівників МВС і недостатньою 

теоретико-методологічною розробленістю цієї проблеми; між вимогами щодо 

духовно-моральної особистості фахівця, покликаної вирішити практичні 

правоохоронні завдання, і рівнем її компетентності; між розмежуванням у 

педагогічному навчально-виховному процесі духовно-моральної, 

психологічної та фізичної площин як єдиної гармонійної виховної системи 

тощо. Визначені суперечності свідчать про актуальність проблеми 

реформування освітнього процесу ВНЗ системи МВС України на основі 

врахування тенденції особистісного розвитку курсантів, їх ціннісних 

орієнтацій і духовно-моральних якостей. 

Таким чином, зважаючи на сутність професійної правоохоронної 

діяльності та запити соціальних реалій, вимоги щодо сформованості 

особистісної структури, – комплексне вивчення проблеми духовно-

морального виховання та формування ціннісно-смислової сфери майбутніх 

правоохоронців постає у якості важливого завдання сучасної психологічної 

науки. Це зумовлене тим, що правоохоронна діяльність працівників МВС 

вимагає високого рівня загального розвитку особистості, усвідомленої 

ціннісно-смислової детермінації, передбачає обов’язкове знаходження 

особистісних смислів професійної діяльності. Смисли ґрунтуються на 

системі цінностей особистості, а ціннісний зміст сенсу опосередковує те, 

яким чином діятиме особистість у різних професійних ситуаціях. 

Відповідність духовно-морального особистісного сенсу об’єктивному 

змістові професії дозволить працівнику МВС найбільш повно реалізувати 
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свій внутрішній потенціал у професійній діяльності, забезпечить надійність і 

високоефективність виконання поставлених завдань, стане підґрунтям 

стійкості, непохитності та непримиренності у боротьбі з протизаконністю. 
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА ЖИТЛО 

 

Право на житло є комплексним, природнім, невідчужуваним, 

постійним і непорушним конституційним правом. Загальне право на житло 

мають усі індивіди незалежно від територіальної залежності та політико-

правового зв’язку з державою. Право на житло було виокремлено з права на 

достатній життєвий рівень, що міститься в ст. 48 Конституції України, яке 

охоплює також житло, достатнє харчування, одяг, що підкреслило його 

значущість та необхідність у ролі забезпечення гідного життя людини. 

Виділяючи право на житло в ст. 47 Конституції України, законодавець 

створив конституційну основу стабільного використання житла, у якій 

поєднав дозволяючий (можливість задовольнити потребу в житлі, а також 

отримати його в передбачених законом випадках від держави на пільгових 

або безоплатних умовах ), зобов’язуючий (органи державної влади та 

місцевого самоврядування повинні створити всі необхідні умови для 

реалізації, охорони та захисту права на житло) та забороняючий (заборона 

всім позбавляти чи порушувати право людини на житло) характер [1]. 

Правовим питанням сучасного стану розвитку житлового фонду 
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України як цілісної системи, його класифікації та реалізації права на житло 

приділяли увагу О.Є. Аврамова, М.К. Галянтич, Г.В. Виноградова, 

Є.О. Мічурін, С.О. Сліпченко, Т.Д. Суярко, Т.М. Тилик та інші. 

У Конституції України зазначено: «Громадянам, які потребують 

соціального захисту, житло надається державою й органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до 

закону» (ст. 47) [2]. У розділі III (Забезпечення громадян жилими 

приміщеннями. Користування жилими приміщеннями.) Житлового кодексу 

України (далі – ЖК України) викладено правові норми, що закріплюють і 

регулюють порядок надання житла в будинках державного і громадського 

житлового фонду, забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках 

житлово-будівельних кооперативів і користування різними видами жилих 

приміщень. Порядок надання житла громадянам України в користування з 

державного та громадського житлових фондів передбачено у гл. 1 ЖК 

України. Стаття 34 ЖК України визначає осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов [3]. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України утвердження та забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Для задоволення 

потреб громадян у житлі держава зобов’язана виконати цілий комплекс дій: 

розвивати будівельну індустрію, здійснювати програму будівництва 

впорядкованого житла, забезпечувати справедливий розподіл житлової 

площі, охорону житлового фонду тощо, тоді виникають правові відносини-

держава-людина, громадянин. Право на житло – це право людини мати 

житло та перебувати в частині житлових інтересів під захистом держави [4]. 

Деталізація житлових прав громадян викладена у Житловому кодексі 

України, але сьогодні Україна шукає свій шлях вирішення питання 

забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб.  

Про комплексне розв’язання житлових проблем громадян України – 

внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) щодо забезпечення житлом на 

сьогодні не йдеться. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» [5] незначна увага приділяється створеною і 

використанню Фонду житла для тимчасового поселення ВПО. Прийнята 

редакція обмежує вирішення житлових проблем таких осіб, зокрема 

статтею 11 частиною 8 на місцеві державні адміністрації покладається 

обов’язок «надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним 

особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для 

проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до 

законодавства вартості житлово-комунальних послуг». Однак, фонд 

соціального житла в Україні на цей час не створений, при збережені діючих 

темпів будівництва соціального житла, забезпечити ним осіб, що вже 

перебувають на квартирному обліку та його потребують, можна лише через 

330 років. І цей термін не враховує потреби ВПО. На думку науковців [6], 

доцільно місцеві державні адміністрації зобов’язати вносити до Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб дані щодо 

наявності соціального, тимчасово вільного доступного житла у регіоні, 
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вакантних робочих місць для переміщених осіб. Це надасть можливість 

одночасно з реєстрацією особи надавати їй можливість вибору місця 

проживання і працевлаштування, та розподіляти трудові ресурси до 

праценедостатніх регіонів. Для цього доцільно інтегрувати діяльність 

Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб [7]. Розмежування внутрішньо переміщених осіб під час їх 

постановки на облік за рівнем доходів, наявністю житлової нерухомості в 

інших регіонах, кількістю членів сімей, ступенем знищення їх житла на 

території, з якої особа переселяється, тощо, дозволить заздалегідь 

розподіляти навантаження на соціальний житловий фонд у регіонах і 

планувати потребу у тимчасовому житлі надалі. 

Запропоновані до ст. 17 «Сприяння з надання ВПО кредитів на 

придбання земельних ділянок, придбання та будівництва житла» механізми 

кредитування будівництва житла для ВПО не будуть мати термінового 

ефекту. З практики створення об’єктів доступного житла у регіонах, 

можливість його отримання для осіб, що потребують такого житла, настає 

через 10-12 років. Окремі програми для ВПО у частині будівництва або 

придбання доступного житла для них створювати не доцільно. В регіонах 

вже впроваджені програми «Доступне житло», «Власний дім» та інші. 

Передбачити створення фонду житла для переселенців можна та необхідно у 

вже діючих програмах, що дозволить скоротити терміни вирішення житлових 

проблем. 

Поза увагою положень Закону про ВПО [5] залишається надання 

тимчасового житла для ВПО. Відсутність фонду такого житла в регіонах 

України потребує ведення єдиного інформаційного реєстру. В якості 

механізмів створення фонду тимчасово житла для ВПО пропонується 

застосувати такі: використання резервів житлового фонду соціального житла, 

що перебуває у комунальній власності, тимчасове розміщення осіб у готелях, 

та костелах, що будувалися до Євро-2012, тимчасове розміщення у 

збудованих за участю держави об’єктах доступного житла по регіонах 

тощо [8]. Переважна більшість внутрішньо переміщених осіб і надалі 

шукають собі притулок самостійно, а пов’язані з переїздом проблеми 

вирішують за допомогою волонтерських організацій. 

Також треба констатувати, що наявність визначених об’єктів різних 

форм власності, де можливе розміщення близько 15 тис. внутрішньо 

переміщених осіб, не може задовольнити потребу в розміщенні усіх 

бажаючих виїхати на контрольовану українською владою територію. При 

цьому більшість таких об’єктів розташовані у сільській місцевості та не 

пристосовані до проживання у зимовий період, зокрема, у зв’язку з 

відсутністю тепло- та водопостачання. Будівництво та розгортання ДСНС 

України за рахунок технічної допомоги Німеччини транзитних містечок дає 

змогу тимчасово розмістити лише до 3 000 осіб (Дніпропетровська область – 

2000 осіб, Запорізька – 544, Харківська – 400). А враховуючи те, що 

більшість житлових будинків та об’єктів інфраструктури в районах, де 
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проводиться антитерористична операція, зруйновані або сильно пошкоджені, 

можливо з великою долею вірогідності припустити, що значна кількість 

вимушених переселенців після закінчення конфлікту на території Донецької 

та Луганської областей не зможе повернутися на своє попереднє місце 

проживання. Ці люди будуватимуть своє майбутнє за новим місцем 

перебування. 

На шляху розв’язання питання реалізації права на житло необхідно 

застосувати всі механізми державного управління, зокрема, запроваджувати 

пільгові умови надання у користування земельних ділянок державної та 

комунальної форм власності, залучати до активної співпраці органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, які можуть передати 

ВПО житлові, адміністративні та інші будівлі, які придатні для проживання 

або ті, що можна привести у придатний стан, жилі приміщення з фондів 

житла для тимчасового проживання або соціального житла з житлового 

фонду соціального призначення. Враховуючи довгостроковість проблеми 

забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб пропонується: 

– розмежувати ВПО під час їх постановки на облік за рівнем доходів, 

наявністю житлової нерухомості в інших регіонах, кількістю членів сімей, 

ступенем знищення їх житла не території, з якої особа переселяється, що 

дозволить заздалегідь розподіляти навантаження на соціальний житловий 

фонд у регіонах і планувати потребу у тимчасовому житлі надалі (на основі 

реєстру планувати витрати, будівничі плани і т.д.);  

– розробити нормативний документ щодо створення тимчасового 

житлового фонду для ВПО (при визначені придатності житла враховувати 

можливість працевлаштування) та порядку його надання; звернути увагу на 

правовий статус місць компактного проживання ВПО;  

– створити реєстр об’єктів нерухомості (незавершених будівництв, 

покинутих житлових будинків, ліквідованих військових містечок, котеджних 

містечок тощо, новостворених модульних будинків для тимчасового 

проживання), визначити підстави надання їх в оренду/власність вимушено 

переміщеним особам на пільгових умовах;  

– профінансувати Державну програму сприяння забезпечення ВПО 

житлом та регіональних програм так званого «стійкого розселення» ВПО, у 

тому числі проаналізувати можливості створення програм приватизації 

тимчасового житла та визначення чіткого механізму компенсації втраченого 

майна для зменшення ризику раптової бідності (Фонд державного майна 

зобов’язано унормувати механізм оцінювання матеріальної та моральної 

шкоди, завданої внаслідок бойових дій та тимчасової окупації). 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ  

В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ МВС УКРАЇНИ 

 

Інформатизація освіти – частина інформатизації суспільства, 

процесу, який набув рис інформаційної революції, що дає підставу 

характеризувати сучасне суспільство як інформаційне. Конкурентні 

переваги сучасних високорозвинених країн, що пов’язані з можливістю 

розвитку людського потенціалу, більшою мірою визначаються станом 

системи освіти.  

Проаналізувавши чинне законодавство у сфері використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, доцільно розробити 

пропозиції та доповнення до освітнього законодавства, які стосуються 

визначення предмета та змісту вимог експертизи з боку Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, що висуваються до освітніх 
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установ, які реалізують дистанційні освітні технології [1]. Зокрема, 

актуальним є: 

– пропозиції про нормативне закріплення на відомчому рівні 

дистанційної форми професійної підготовки державних службовців;  

– визначення у національному освітньому законодавстві статусу, 

функцій і повноважень представництв відомчих вузів відповідно до діючих 

норм Цивільного кодексу України й освітньої практики вишів; 

– виокремлення особливого типу філій освітніх установ системи МВС 

України, що реалізують основні і додаткові професійні освітні програми з 

використанням дистанційних освітніх технологій;  

– уточнення і зміни низки галузевих нормативних документів, що 

регламентують і забезпечують ефективне використання освітніми 

установами дистанційних освітніх технологій для забезпечення підвищення 

якості освітньої діяльності у розподілених мережах структурних підрозділів 

МВС України та підпорядкованих організацій на регіональному рівні.  

Створення нормативного правового простору, що визначає взаємини 

учасників освітнього процесу в умовах функціонування різних 

інформаційних освітніх систем, є одним із найважливіших напрямів 

діяльності державних органів, зокрема Міністерства освіти та науки 

України та МВС України.  

Цілком природно, що питання застосування освітніх технологій на 

різних рівнях розвитку освітніх процесів регламентуються системою 

нормативних правових актів. Не випадково, що Законом України «Про 

вищу освіту» передбачає встановлення порядку розробки та використання 

дистанційних освітніх технологій [2].  

Доцільно запропонувати рекомендацій щодо гармонізації 

нормативної бази в галузі дистанційних освітніх технологій. Рекомендації 

щодо вдосконалення основ правового регулювання освіти із застосуванням 

дистанційних освітніх технологій у системі професійної підготовки 

державних службовців МВС України повинні охоплювати:  

– аналіз локальних нормативних актів, що регламентують процес 

впровадження та використання дистанційних технологій навчання в 

освітньому процесі вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на 

підготовці державних службовців; 

– аналіз напрацьованої практики впровадження технологій 

дистанційного навчання в освітній процес.  

Розробка рекомендацій щодо реформування правової системи 

професійної підготовки сфери державної служби буде спрямована на 

забезпечення її розвитку відповідно до сучасних темпів реформування 

системи МВС України. 

Використання дистанційних освітніх технологій загалом не 
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регламентується, за винятком визначення поняття «дистанційні освітні 

технології» у базових законах України, що регламентують освітню 

діяльність. Порядок використання дистанційних освітніх технологій також не 

дає відповіді на більшість виникаючих питань. 

При впровадженні дистанційних освітніх технологій в освітній процес 

необхідне створення чіткої нормативно-правової моделі відомчої освітньої 

установи. Передбачувана законодавством діяльність має ґрунтуватися на 

принципі випереджаючого розвитку нормативно-правової бази. Вкрай 

важливо не допустити ситуації, коли недостатнє законодавче забезпечення 

гальмувало б упровадження нових освітніх технологій.  

Попри те, що електронне навчання впроваджується в національну 

практику без сформованої нормативно-правової бази, ігнорування 

необхідності опрацювання законодавчої бази призводить до уповільнення 

практичного впровадження електронного навчання. Підготовка фахівців 

залежить від форм і методів навчання. У країнах Європейського Союзу 

застосовується модель навчання державних службовців, яку можна назвати 

розподіленою. Розподілене навчання використовує безліч технологій 

навчання, зокрема інформаційно-телекомунікаційну мережу Інтернет і 

дистанційне навчання. 

Сьогодні актуальними є питання щодо оплати праці викладачів, які 

використовують дистанційні технології навчання, співвідношення дистанційних і 

лекційних годин (їх рівнозначність в освітньому процесі), електронної та 

очної (стаціонарної) частин освітніх програм.  

Беручи до уваги Рекомендації парламентських слухань «Законодавче 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні» 

найважливішими принципами вдосконалення нормативно-правовий бази 

України повинні стати: 

– пріоритет інтересів державних службовців в отриманні якісної 

доступної освіти будь-якого рівня, результати якого матимуть для них 

практичну цінність; 

– пріоритет адаптації відомчого нормативно-правового 

законодавства МВС України до вимог Європейського Союзу, за 

безумовного паритету інтересів і взаємної вигоди від встановлення 

відносин у сфері освіти тих держав, що входять до єдиного (загального) 

освітнього простору державної служби Європейського Союзу; 

– дотримання міжнародних домовленостей і угод, зокрема взаємної 

зацікавленості у формуванні єдиного (загального) освітнього простору у 

межах поліцейської освіти; 

– системність у вдосконаленні та гармонізації нормативно-правових 

актів; 

– мінімізація норм, регульованих органами управління освіти України; 
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– дотримання міжнародних стандартів і тенденцій [3]. 

Отримання освіти будь-якого рівня за допомогою електронного 

навчання не обумовлено у правових нормах. З одного боку, це не забороняє 

використання електронного навчання, з іншого – не дає змоги враховувати 

специфіку електронного навчання, а також не стимулює його розвиток. 

Водночас до різнопланового навчання на основі електронного реалізується 

підхід, ідентичний традиційним способам здобуття освіти. Відтак виникають 

серйозні непорозуміння та конфліктні ситуації.  

Другий аспект полягає в ідентифікації статусу електронного навчання в 

системі освіти держави. У чинному законодавстві України йдеться лише про 

дистанційні освітні технології, які застосовуються у рамках традиційних 

форм навчання. Водночас можна говорити про існування нової форми 

отримання освіти – дистанційної. Отже, доцільно законодавчо закріпити 

поняття електронного навчання як особливої форми здобуття освіти. 

Водночас слід зауважити на тому, що введення нової форми отримання 

освіти потребує ґрунтовної корекції цілої низки правових норм.  

На основі аналізу нормативних правових актів України щодо 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері, 

можна сформувати певні рекомендації, що дадуть змогу вирішити чимало 

проблем стосовно визначення статусу та місця електронного навчання у 

системі освіти. Відтак доцільно внести до переліку законодавчо закріплених 

форм отримання освіти електронну форму. Для цього необхідно ст. 49 

«Форми навчання у вищих навчальних закладах» Закону України «Про вищу 

освіту» доповнити такими формами освіти, як електронна і екстернат, а 

також і пунктом 3 такого змісту «Перелік професій та спеціальностей, 

отримання яких в очно-заочній (вечірній), заочній, електронній формі і 

формі екстернату не допускається, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. Положення про електронну форму навчання затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо 

провадження державної політики та нормативно-правового регулювання у 

сфері освіти».  
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РЕСТАНДАРТИЗАЦІЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 
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Опитувальник Басса-Дарки (Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI) 

опублікований 1957 році американськими психологами Арнольдом 

Бассом та Енн Дарки (Arnold H. Buss, Ann Durkee), призначений для 

виявлення рівня агресивності і ворожості. Конструюючи опитувальник, А. 

Басс спочатку провів розмежування між ворожістю і агресією. Ворожість 

була визначена ним як приховано-вербальна реакція відношення, яку 

супроводжують негативні почуття, оцінка інших людей та подій. Агресію він 

визначив як відповідь, що містить стимули, здатні заподіяти шкоду. 

Подальша диференціація проводилася в напрямку виділення підкласів 

всередині ворожості та агресії. В результаті Басс і Дарки виділили два види 

ворожості (образа і підозрілість) і п'ять видів агресії (фізична агресія, 

непряма агресія, дратівливість, негативізм і вербальна агресія).  

Опитувальник складається з 75 тверджень, на які респондент повинен 

дати відповідь "так" чи "ні". 

У літературі зустрічається україномовний та кілька російськомовних 

варіантів методики Басса-Дарки. Відомі адаптації методики зроблені  

С.М. Еніколоповим у в 1989 році та О.К. Осницьким у 1998 році.  

Зауважимо, що єдиний варіант рестандартизації методики Басса-Дарки 

на пострадянському просторі відомий авторам, був здійснений у 2005 р. на 

базі Кузбаської державної педагогічної академії А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевим 

та Ю.А. Кузнєцовою. При цьому, відсутність єдиного загальноприйнятого 

варіанту методики на пострадянському просторі сприяло поширенню різних 

підходів при підрахунку балів та наступної їх інтерпретації.  

З метою експериментального дослідження психодіагностичних 

можливостей методики Басса-Дарки та її рестандартизації було використано 

результати опитування працівників різних підрозділів поліції за 2014–2015 

рр. у кількості 1372 осіб, які на думку практичних психологів відповідних 

підрозділів МВС, користуються повагою та мають високі морально-ділові 

якості. Тестування проводилось у всіх областях України. 

Для обробки результатів застосовувався пакет прикладних 
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статистичних програм Excel-2010 та стандартні розрахункові методи SPSS-11 

(зокрема дескрептивний, порівняльний та кореляційний аналіз). Слід 

відмітити, що аналіз коефіцієнтів варіації, показників повної асиметрії та 

повного ексцесу (за Е.І. Пустильніковим та Н.А. Плохінським) виявив 

наявність закону нормального розподілу за всіма наведеними первинними 

шкалами. Водночас, закон нормального розподілу характерний для загальної 

вибірки, а диференціація результатів за окремими підрозділами дозволяє 

визначити лише відповідні тенденції, притаманні представникам даних 

служб, а не ґрунтовні статистичні закономірності (через малочисельність 

вибірки кожної окремої служби).  

Наявність закону нормального розподілу дає можливість 

використовувати стандартний набір статистичних методів. Доцільність 

наведення середньонормативних показників у різних підрозділах окремо 

зумовлена математичними особливостями підрахунку загального середнього 

значення за всіма підрозділами.  

Зауважимо, що майже за всіма шкалами методики Басса-Дарки 

отримані відмінності між наявними стандартними оцінками та тими, які 

розраховані за результатами експериментального дослідження. За шкалами 

"фізична агресія" (1) та "почуття провини" (8) результати приблизно 

співпали, що свідчить на корись їх кросситуаційної надійності. Значні 

відмінності отримані за іншими шкалами методики, найбільшою мірою це 

стосується шкал "негативізм" (4), "дратівливість" (5), "підозрілість" (6), 

"образа" (7), "непряма агресія" (3) та "загальна ворожість". Водночас, за 

шкалою "загальна агресивність" отримані результати уточнили "коридор" 

середніх значень для категорії працівників поліції.  

Відмітимо характерну тенденцію отриману для всіх шкал методики 

Басса-Дарки – у порівнянні із наявними значеннями, середні, а отже, й 

"коридори" середніх значень суттєво знизилися. Загалом, це може вказувати 

на те, що за виділеними шкалами успішні працівники поліції набирають 

переважно бали нижче середнього, а за шкалами "негативізм" (4) та 

"дратівливість" (5) – значно переважають низькі значення, що для категорії 

працівників поліції є середніми. Останнє свідчить про необхідність 

ґрунтовної переробки 4-ї та 5-ї шкал для використання методики при 

тестуванні працівників поліції. В іншому разі діагностувати можливо тільки 

високі і середні значення.  

На нашу думку, отримані результати можна пояснити тим, що 

працівники поліції, особливо останнім часом, постійно знаходяться в 

епіцентрі екстремальних подій і для них бути мобілізованими, зібраним і 

готовим до рішучих дій – є життєво важливим. Водночас, необмірковані 

емоційні дії часто призводять до негативних наслідків у професійній 

діяльності, тому успішні працівники поліції вказаних підрозділів не схильні 

проявляти надмірну імпульсивність, різкість або грубість при виконанні 

службових завдань, а навпаки вважають за доцільне проявляти 

дисциплінованість, підпорядкованість, конформізм та стримані реакції у 

відповідь на зовнішні подразнення. Останнє є зрозумілим з огляду на 
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ієрархічність структурної організації системи МВС, необхідність чіткого та 

беззаперечного виконання наказів керівництва. 

Відтак, з одного боку, отримані відмінності є очікуваними для 

середовища працівників поліції, які мають високі морально-ділові якості та 

позитивні характеристики у професійній діяльності. А з іншого – 

протестовані працівники поліції утворюють окрему вибірку з відмінними 

соціально-психологічними особливостями, а відповідно і нормативними 

показниками, ніж ті, які зазначені в стандартах авторської методики. 

Отримані уточнені середньонормативні показники для загальної вибірки 

працівників поліції можна вважати еталонними і використовувати саме їх у 

процесі професійного психологічного відбору в поліції до всіх зазначених 

вище підрозділів. 

Використовуючи методику Басса-Дарки, необхідно пам'ятати, що 

агресивність – комплексна властивість особистості, що може бути 

зрозумілою лише в контексті цілісного психологічного аналізу мотиваційної 

сфери особистості. Відтак, методику Басса-Дарки доцільно використовувати 

у сукупності з іншими особистісними та проективними тестами (зокрема 

СМІЛ, Кеттелл, Спілберг, Сонді, Розенцвейг, Люшер тощо). 
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

БІОГРАФІЯ СТЕПАНА ГИКА, АВТОРА ПЕРШОГО ПІДРУЧНИКА З 

КРИМІНАЛІСТИКИ, МЕЦЕНАТА УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Дана робота має за мету відновити втрачені сторінки з історії 

української криміналістики, а також висвітлити культуру української 

наукової діяльності на світовому рівні. Хто такий Степан Гик, і чому його 

постать є важливою для українського правознавства? Можливо, про нього 

знають більшість кримінологів, але для криміналістів дана особа та її 

діяльність залишаються майже невідомими. 

Як свідчать документи, постать Степана Гика займає визначне місце в 

історії української криміналістики. І саме завдяки високій культурі 

української наукової діяльності (видання книг та збірників, проведення 

конференцій, архівні публікації) ми можемо сьогодні детально прослідкувати 

життєвий і творчий шлях Степана Гика (1912-1981 рр.): спочатку освіта у 

Львівському університеті, далі навчання в Європі і здобуття ступеню доктора 

права (1947р.) і доктора медицини (1949 р.), а згодом еміграція до США. 

Застосовуючи здобуті знання і навики, Степан відкрив і успішно проводив 

лікарську практику в штаті Іллінойс. Також, разом з сім’єю володів 
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фермерським господарством. Зароблені кошти родина Гиків вкладала у 

розвиток Українського Вільного Університету [1] (УВУ, заснований у Відні в 

1921 р.) і, таким чином, формувала імідж української науки на міжнародному 

рівні. Слід додати, що саме наполегливість Павла Пундія [2] (1922-2015 рр., 

видатний історик української медицини) та його регулярні дописи про 

Степана Гика в українському часописі «Свобода» дозволяє нам 

прослідкувати деталі його життєвого шляху після еміграції до США в 1950 р. 

На завершення даного дослідження варто відзначити архів УВУ, який 

був переданий до Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського [3], а також архів газети «Свобода» [4], який є у 

відкритому доступі і охоплює період 1893-2015 рр. На сьогодні відомий 

творчий доробок доктора Степана Гика включає чотири друковані праці [5]: 

дві ранні роботи в області кримінального права (видані польською мовою), а 

також дві праці у сфері криміналістики (видані українською мовою), зокрема 

перший український підручник «Криміналістика» 1948 р. [6, 7]. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
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Правовий статус – невід’ємна юридична категорія кожного суб’єкта 

права. З огляду на це не є винятком і новостворений центральний орган 
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виконавчої влади з правоохороними функціями – Національна поліція 

України, яка має власний адміністративно-правовий статус, обумовлений 

покладеними на цей орган функціями. Водночас, незважаючи на переважну 

єдність вчених у розумінні значення теоретичного поняття і змісту категорії 

«правовий статус», інтерпретація значення та структури правового статусу 

конкретної юридичної особи, а у нашому випадку Національної поліції 

України, є предметом численних дискусій вже не тільки вчених, але й 

практиків. Причинами такого дискусу зазвичай є те, що сутність 

адміністративно-правового статусу лише опосередковано визначена в 

спеціальному законодавстві, навіть незважаючи на те, що питанням статусу в 

Законі України «Про Національну поліцію» присвячено однойменний розділ 

«Система поліції та статус поліцейських». Водночас важливість точного 

встановлення і розуміння поняття адміністративно-правового статусу 

суб’єктів управління в Національній поліції, а також його змісту та 

особливостей є вкрай важливим для здійснення ефективного адміністрування 

суб’єктами управління всіх ланок, а також дає змогу своєчасно реагувати на 

ті зміни суспільного буття, які вимагають здійснення вчасної оптимізації 

адміністративного та правового забезпечення структурних складових 

Національної поліції України з метою підтримання ефективності її 

функціонування на достатньому для держави рівні. 

Розпочинаючи наше дослідження, зазначимо, що у статті 17 Закону 

України «Про Національну поліцію» наведено визначення терміну 

«поліцейський». Так, зокрема, «поліцейський» – це громадянин України, 

який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах 

у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Він повинен мати 

службове посвідчення та спеціальний жетон, зразки та порядок видання яких 

затверджено Міністром внутрішніх справ України [1, ст. 17]. 

Тобто із зазначеного вище слідує, що необхідними життєвими фактами, 

з якими законодавець пов’язує дію зазначеної вище норми права і, як 

наслідок, здобуття статусу поліцейського, є: 1) наявність громадянства 

України; 2) прийняття на службу до Національної поліції на відповідні 

атестовані посади; 3) складання присяги поліцейського. 

Незважаючи на те, що стаття 17 Закону України «Про Національну 

поліцію» розміщена у розділі «Система поліції та статус поліцейських», її 

зміст, на нашу думку, не має прямого відношення до статусу поліцейського. 

Справа в тому, що, фактично, стаття містить сукупність юридичних фактів, з 

якими пов’язана дія норми права. Іншими словами в змісті статті 17 

законодавець вказує на сукупність обов’язкових та необхідних складових 

саме для досягнення та отримання статусу поліцейського конкретною 

фізичною особою. Сама ж категорія «статус поліцейського» знаходиться в 

іншій площині й характеризується власними елементами. 

На думку Д.М. Ластовича, правовий статус Національної поліції 

України, як суб`єкта надання поліцейських послуг – це визначене нормами 

адміністративного права юридичне становище цього органу влади у 

механізмі держави та системі суспільних відносин. Дослідник стверджує, що 
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правовий статус суб`єкта асоціюють із сукупністю його прав та обов`язків, 

утім такий підхід занадто вузький, адже вони (тобто права та обов`язки), хоча 

й складають серцевину (ядро) правового статусу, втім далеко не єдині 

аспекти, що впливають на визначення юридичного становища суб`єкта, 

особливо, коли йдеться про орган державної влади. Тому сутнісний зміст 

правового становища Національної поліції, як власне кажучи і будь-якого 

іншого органу влади, проявляється у цілях, завданнях та принципах 

діяльності цього органу, у тих можливостях, якими він користується, 

реалізуючи своє функціональне призначення, та обов`язках, які на нього 

покладаються [2, с. 74]. 

Аналізуючи запропоноване Д.М. Ластовичем визначення, хочемо 

зазначити про те, що воно, на нашу думку, досить загальне та не містить у 

своєму змісті тих сутнісних ознак правового статусу, які притаманні саме 

Національній поліції України та які дозволяють вирізнити становище цього 

органу державної влади у механізмі держави. Крім того, слід не погодитися з 

тим, що сутнісний зміст адміністративно-правового статусу Національної 

поліції тотожний статусу будь-якого іншого органу державної влади, тобто 

проявляється у цілях, завданнях та принципах діяльності, у тих можливостях, 

якими вона користується, реалізуючи своє функціональне призначення, та 

обов`язках, які на неї покладаються. Вважаємо, що зміст статусу 

Національної поліції України (сукупність його структурних елементів) в 

жодному разі не може бути тотожний іншим органам державної влади, 

оскільки визначається спеціальним законодавством і відомчими нормативно-

правовими актами, які апріорі різняться між собою за змістом. 

Так, наприклад, відповідно до статті 64 Закону України «Про 

Національну поліцію» особа, яка вступає на службу в поліцію, складає 

Присягу на вірність Українському народові [1, ст. 64]. З цього виходить, що 

характерною складовою змісту правового статусу поліцейського є 

можливість здійснення посадових обов’язків поліцейським лише після 

прийняття присяги. Зазначена структурна складова правового статусу не 

характерна, наприклад, для державного службовця або співробітника іншого 

центрального органу виконавчої влади – Міністерства внутрішніх справ 

України, що є відмінною рисою структури статусу поліцейського та 

державного службовця. 

Як справедливо зазначають сучасні дослідники правового статусу 

Національної поліції України, головним елементом у структурі правового 

статусу будь-якого суб’єкта права є його права і обов’язки (для органів 

державної влади – компетенція). Вони є «серцевиною» правового статусу. 

Зокрема, О.С. Передерій та Є.І. Григоренко у спільному дослідженні 

доходять висновку, що «статус поліції» – це система покладених на поліцію 

повноважень (компетенції), законодавчо визначених гарантій її здійснення, 

встановлених законодавством обмежень окремих конституційних прав, які 

покладаються на працівників поліції у зв’язку з їх професійною діяльністю, а 

також їх юридична відповідальність. На думку авторів, це визначення 
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відображає всі основні структурні блоки правового статусу поліції, перш за 

все, як органу державної влади [3, с. 36]. 

Запропонований науковий підхід до розуміння сутності статусу поліції, 

на нашу думку, цілком гармонічно поєднується з нормами спеціального 

законодавства. Водночас слід вказати на певне протиріччя, яке 

прослідковується у запропонованих вище позиціях науковців. 

Зокрема, з одного боку, дослідники у своєму визначені вказують 

складові адміністративно-правового статусу посадової особи – 

поліцейського, водночас підсумовуючи власну думку, автори зазначають, що 

це визначення відображає всі основні структурні блоки правового статусу 

поліції, перш за все, як органу державної влади. 

Слід звернути увагу й на те, що вчені дотримуються позиції, що права і 

обов’язки – категорії, якими може бути наділена конкретна посадова особа, в 

нашому випадку – поліцейський, в той час, коли компетенція – категорія, 

притаманна органу державної влади, у нашому випадку Національній поліції. 

Дослідження категорії «компетенція» дозволяє нам стверджувати, що її 

взаємозв’язок з таким суб’єктом права, як юридична особа, не є винятковим. 

Зокрема, наприклад, визначення поняття «професійна компетентність» –

здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати 

спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові 

якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, 

професійного та особистісного розвитку, яке зафіксоване у 

пункті 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну службу», вказує 

на взаємозв’язок з фізичною особою посадовця [4, ст. 2]. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, слід зазначити таке: 1) сутність 

поняття статус Національної поліції України слід розглядати в широкому 

розумінні – як адміністративно-правовий статус центрального органу 

виконавчої влади, який визначає його місце в системі органів державної 

влади і вирізняє його з-поміж інших, а також у вузькому розумінні – як 

закріплений у спеціальному законодавстві України правовий статус фізичної 

особи-поліцейського, яка в межах повноважень наділена сукупністю 

посадових обов’язків та прав; 2) визначене у розділі 3 «Система поліції та 

статус поліцейських», Закону України «Про Національну поліцію» поняття 

«поліцейський», не розкриває сутності його статусу, водночас містить у 

своєму складі сукупність юридичних фактів, настання яких взаємопов’язане з 

набуттям статусу поліцейського; 3) «компетенція» як складова правового 

статусу характерна як для юридичної особи, так і для фізичної особи-носія 

адміністративно-правового статусу. 

 

Список літератури: 

1. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 

2015 року № 580-VIII XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. 

– № 40–41. – Ст. 379. 



 

103 

2. Ластович Д.М. Поняття адміністративно-правового статусу поліції як 

суб’єкта надання поліцейських послуг / Д.М. Ластович // Наше право. – 2015. 

– № 6. – С. 71–75. 

3. Передерій О.С. Особливості правового статусу Національної поліції 

в Україні (теоретико-правовий аспект) / О.С. Передерій, 

Є.І. Григоренко // Вісник Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Серія : Право. – 2015. – Вип. 20. – С. 35–38. 

4. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. – № 4. – 

Ст. 43. 

 

 

УДК 343.123 

 

Є.Д. Лук’янчиков, 

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри інформаційного права та 

права інтелектуальної власності Національного 

технічного університету України «КПІ» 

 

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ТА ЇХ ПОДАЛЬШЕ 

НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

 

Одним із напрямів реалізації державної політики у сфері боротьби зі 

злочинністю є формування кримінального процесуального законодавства, яке 

б відповідало потребам сьогодення та забезпечувало слідчих надійним 

арсеналом засобів пізнавальної діяльності з розкриття і розслідування 

кримінальних правопорушень. Певним кроком у цьому можна розглядати 

чинний КПК України. Передбачена у ньому система засобів отримання нових 

фактичних даних про обставини кримінального правопорушення та 

перевірки наявних, може розглядатися як відповідь держави і суспільства на 

зміни, що останнім часом відбулися у структурі і характері злочинності. На 

даний час забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 

визначено одним із завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК). 

Відповідно до КПК 1960 р. виконання даного завдання забезпечувалося 

оптимальним поєднанням пізнавального інструментарію двох видів 

діяльності: кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової. Реалізація 

кожного виду діяльності покладалася на відповідні державні органи і 

посадових осіб. 

Слід звернути увагу на те, що у науковій і навчальній літературі 

радянського періоду загальновизнаною була думка про те, що оперативно-

розшукову і кримінально-процесуальну діяльність змішувати небезпечно. 

Зрощування цих двох функцій, а тим більше поєднання в одній особі або 

одному органі, вважалося неприпустимим, оскільки це може негативно 

позначитися на оцінці зібраних відомостей і формуванні доказів, 
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об’єктивності розслідування, прийнятті і обґрунтуванні процесуальних 

рішень у кримінальному провадженні. 

Прагненням розширити пізнавальні можливості органів досудового 

розслідування слід вважати новації чинного КПК України. В першу чергу це 

стосується зміни найменування слідчих дій. Глава 20 має назву «Слідчі 

(розшукові) дії», а в ст. 223 наводиться визначення таких дій, до яких 

відносяться дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку 

вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. На жаль, 

легальне пояснення додатку до слідчих слова «розшукові» не наводиться. 

Вперше таке словосполучення більше ніж п’ятдесят років тому застосував 

О. Н. Колесніченко у розділі підручника з криміналістики, що був 

присвячений розшуковій роботі. У подальшому дане словосполучення не 

набуло поширення та застосування в науковій літературі. Скоріше за все 

необхідно було б зберегти назву «слідчі дії», яка пройшла перевірку часом та 

достатньо повно розкриває сутність діяльності, для позначення якої 

застосовується. 

Певною новацією КПК є глава 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії». Під 

негласними слідчими (розшуковими) діями розуміють – різновид слідчих 

(розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не 

підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим 

Кодексом (ст. 246). 

Отже, Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. суттєво 

розширює перелік процесуальних засобів у сфері боротьби зі злочинністю 

спрямованих на отримання необхідної інформації про злочин. Аналіз норм 

глави 21 дозволяє дійти висновку, що негласні слідчі (розшукові) дії за 

своїми пізнавальними прийомами збігаються з однойменними оперативно-

розшуковими заходами, що передбачені Законом України «Про оперативно-

розшукову діяльність». В ст. 246 визначаються підстави, а точніше умови, за 

яких можуть проводитися негласні слідчі (розшукові) дії: а) відомості про 

злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб; 

б) проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або 

особливо тяжких злочинів (для застосування оперативно-розшукових заходів 

таких обмежень не встановлено ст. ст. 1, 6 Закону України «Про ОРД»). 

У даній статті визначаються суб’єкти проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій – слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, 

або за його дорученням уповноважені оперативні підрозділи визначених у 

цій статті міністерств і відомств (виділено – Є. Л.). Зазначена обставина має 

суттєве значення і спрямована на приведення норм КПК у відповідність до 

вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Даним 

законом застосування оперативно-розшукових заходів покладається на 

оперативні підрозділи визначених служб і відомств, а не на органи дізнання, 

як це мало місце у попередньому КПК. 

Зазначені нововведення, з одного боку, суттєво розширюють засоби 

одержання інформації слідчим, а з іншого, він наділяється правом 

застосування пізнавальних прийомів, що є притаманними оперативним 
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підрозділам, за своєю сутністю вони нагадують оперативно-розшукові 

заходи, але не замінюють останні. Дані пізнавальні прийоми, як і низка 

інших, набули закріплення у кримінально-процесуальній формі, а тому не 

слід казати про те, що в КПК закріплено оперативно-розшукові заходи. 

Оперативно-розшукові заходи були і залишаються інструментарієм 

пізнавальної діяльності в оперативно-розшуковій діяльності оперативних 

підрозділів. 

В окрему групу виділяються дії, що пов’язані з втручанням у приватне 

спілкування. Загальні положення про втручання у приватне спілкування 

викладені в ст. 258 чинного КПК. У ній визначаються різновиди втручання в 

приватне спілкування, якими є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, 

огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; 4) зняття інформації з електронних 

інформаційних систем. В результаті такого втручання може бути отримана 

важлива інформація про обставини злочину. Постає питання про можливість 

її використання в процесі розслідування як доказів. Докази формуються в 

процесі проведення слідчих або інших процесуальних дій, у тому числі і тих, 

які певною мірою пов’язані з втручанням в права та інтереси осіб, до яких 

вони звернені. Крім того, наступний третій параграф має назву «Інші види 

негласних слідчих (розшукових) дій». В такому випадку в ст. 258 КПК слід 

зазначити, що втручання в приватне спілкування відбувається в процесі 

проведення відповідних слідчих дій, перелік яких наведений у даній статті. 

Не спостерігається одностайності у віднесенні тих або інших засобів 

отримання інформації до слідчих (розшукових) дій і у авторів науково-

практичного коментаря до КПК України. Так, у коментарі до ст. 246 загальні 

положення про негласні слідчі (розшукові) дії, до негласних слідчих 

(розшукових) дій відносять лише ті, що містяться в її ч. 2. Тобто, до слідчих 

дій не відносять установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 

В той же час у коментарі до ст. 268 зазначається, що її частина перша надає 

можливість проведення негласної слідчої (розшукової) дії спрямованої на 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (мобільного 

терміналу систем зв’язку та інших радіо випромінювальних пристроїв, 

активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, тобто 

мобільного телефону [1, с. 533-535, 588-589]. Установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу не відносять до слідчих дій і 

інші автори [2, с. 98]. В той же час зазначені автори відносять до негласних 

слідчих (розшукових) дій використання конфіденційного співробітництва [3, 

с. 189]. Інші кажуть, що стаття про використання конфіденційного 

співробітництва містить унормування загальних умов використання 

конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Порядок та тактика встановлення конфіденційного 

співробітництва визначаються законодавством України в сфері оперативно-

розшукової та контррозвідувальної діяльності [1, с. 601]. 

Певні сумніви викликає віднесення до слідчих, навіть негласних дій, 

«виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 
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організованої групи чи злочинної організації» ст. 272 КПК. За характером і 

змістом це нагадує тактичну операцію, яка включає систему організаційних, 

оперативно-розшукових і тактичних заходів входження в злочинну групу і 

отримання інформації, що має значення для розкриття злочину. Якщо 

розглядати ці дії як слідчі, виникають сумніви щодо строків, які передбачені 

для її проведення – шість місяців або строк досудового розслідування. 

Цікаво визначити і роль слідчого у проведенні даної слідчої 

(розшукової) дії. Якщо вона полягає у наданні доручення оперативним 

підрозділам, у чому тоді сутність слідчої дії? Це є традиційний оперативно-

розшуковий захід, що проводиться оперативним підрозділом за завданням 

слідчого для отримання необхідної інформації. Даний вид діяльності і 

відносини, що при цьому виникають регулюється спеціальним Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Як висновок слід зазначити, що незважаючи на видимі перспективи 

розширення засобів забезпечення реалізації державної політики в сфері 

боротьби із злочинністю, шляхом включення до КПК негласних слідчих дій, 

їх перелік і порядок проведення потребують подальшого опрацювання та 

унормування. 
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Належна організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у 

кримінальному провадженні є одним із напрямів підвищення ефективності 
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виконання завдань із захисту особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників такого 

провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 

жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. 

Виконання зазначених завдань потребує взаємодії органів досудового 

розслідування та оперативних підрозділів на всіх стадіях ведення 

оперативно-розшукової діяльності чи кримінального провадження. Взаємодія 

суб’єктів, які здійснюють зазначені види проваджень, має свої особливості не 

тільки з огляду відмінностей підстав, умов, основних засад (принципів), 

процесуальних форм діяльності тощо, а й у залежності від її етапів 

(початковий, подальший, завершальний), видів кримінальних правопорушень 

тощо. 

Характеризуючи форми і принципи взаємодії оперативних підрозділів і 

слідчих під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних 

слідчих (розшукових) дій, необхідно зазначити, що обрання форми взаємодії 

пов’язане з характером слідчої або оперативно-розшукової ситуації, що 

склалася у зв’язку з кримінальним провадженням чи ОРС, залежить від 

слідчого й реалізується за його ініціативою та під його процесуальним 

контролем. 

Обґрунтовано, що ефективна взаємодія оперативних та слідчих 

підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій є запорукою 

досягнення так званого принципу «збігання інтересів», а саме: виявлення 

припинення і розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до 

встановленої законодавством відповідальності осіб, що їх учинили, 

відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 

відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб. 

На основі результатів вивчення емпіричного матеріалу доцільно 

зупинитись на основних принципах взаємодії оперативних підрозділів і 

слідчих під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних 

слідчих (розшукових) дій: а) взаємна допомога; б) використання сучасних 

методик; в) оптимальне використання наявних можливостей; г) дотримання 

загальних засад оперативно-розшукового та кримінального провадження; е) 

нерозголошення відомостей про факт і результати проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. 

Як свідчить аналіз практики, особливе місце в процесі взаємодії 

відводиться його формам. Нами в виділено наступні основні форми взаємодії 

оперативних підрозділів і слідчих під час проведення оперативно-

розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій: а) процесуальні: 

передача протоколу прокуророві про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, (ст. 252 КПК України); доручення слідчого щодо 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії (ст. ст. 40, 246 КПК України); 

надання допомоги слідчому при провадженні негласних слідчих 

(розшукових) дій (ст. 40 КПК України), б) організаційні; обмін інформацією; 
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координація; консультації; реалізація матеріалів ОРД; аналіз причин і умов, 

що сприяли вчиненню злочину [1]. 

Отже, взаємодія оперативних підрозділів та слідчих при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій це спільна, узгоджена діяльність, 

заснована на законах і підзаконних нормативних актах (відомчих 

інструкціях), не підлеглих один одному органів при керівній та організуючій 

ролі слідчого, з розподілом компетенції, функцій, повноважень, взаємних 

обов’язків, яка спрямована на вирішення завдань кримінального судочинства. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, ї життя і здоров’я , 

честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю [1]. Забезпечення вказаних вище цінностей 

визначається головним обов’язком держави. Події, які відбуваються в 

Україні протягом останніх двох років, а це і складна політична ситуація, і 

окупація Автономної Республіки Крим, і проведення антитерористичної 

операції (надалі – АТО) у Донецькій та Луганській областях, призвели до 

численних порушень прав та свобод громадян, у тому числі учасників АТО. 

Водночас слід зауважити, що правовий статус учасників АТО не має 

законодавчого визначення, у зв’язку з цим особливої актуальності на 

сьогодні набуває питання його юридичного закріплення для подолання тих 

проблем теоретичного та юридичного спрямування, які сьогодні мають місце 

і пов’язані з його відсутністю. 

В юридичній літературі під поняттям правового статусу розуміють стан 

когось чи чогось в суспільстві. Він надає можливість учасникам відносин 

виступати в якості їх суб’єктів, а самі відносини, при цьому, стають 

правовими. Це означає, що всі суб’єкти правових відносин наділяються 

правами та обов’язками. 

В Україні учасникам АТО надаються такі статуси: учасник бойових 

дій, учасник війни, інвалід війни. Відповідно до ст. 5 Закону України від 
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22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (надалі – Закон) до учасників бойових дій належать: 

військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 

служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон 

проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері 

державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького 

складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ 

України, Управління державної охорони України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

особи, у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися, за умови, що в подальшому такі добровольчі 

формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів [2]. Крім цього, в зазначеній статті чітко визначені обставини, за яких 

перелічені вище особи можуть отримати статус учасника бойових дій, це – 

захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

безпосередня участь в АТО та забезпечення її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО у період її проведення. 

Поряд з цим зазначеним Законом визначено перелік осіб, яким 

надається статус учасника війни, зокрема до них належать працівники 

підприємств, установ, організацій, за умов, що вони залучались та брали 

безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО у період її проведення. 

Цей Закон визначає також осіб, які можуть отримати статус інваліда 

війни. Так, до таких осіб належать всі, ті хто отримує статус учасника 

бойових дій та учасника війни, а також особи, які стали інвалідами внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її 

проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були 

включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії із 

Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3551-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3551-12
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утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та 

правоохоронними органами, а також особи, які добровільно забезпечували 

(або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність). 

На підставі викладеного вище, можна зробити висновок, що положення 

цього Закону регламентуючи порядок та умови отримання вищезгаданих 

статусів, фактично встановлюють тотожність правових статусів учасник 

бойових дій та учасник війни з терміном «учасник АТО». Причиною такої 

ситуації, яка склалася в правовому полі, на нашу думку, є відсутність 

законодавчого визначення правового стану подій в Україні, і як наслідок і 

відсутність реального правового статусу осіб, які беруть участь в АТО.  

У зв’язку з цим, необхідно чітко визначитись з належним правовим 

станом подій в Україні, зважаючи на анексію Криму та військові дії на 

Донбасі, оскільки відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV антитерористичною операцією є 

комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на 

попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, 

звільнення  заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження 

терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності [3]. Водночас, 

інша держава як учасник конфлікту або його причина у викладеному вище 

понятті не згадується, тобто АТО являється внутрішньою проблемою. У 

свою чергу, відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» від 

06.12.1991 № 1932-XII збройна агресія – застосування іншою державою або 

групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти 

України вважається будь-яка з таких дій: вторгнення або напад збройних сил 

іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або 

анексія частини території України;блокада портів, узбережжя або 

повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами 

іншої держави або групи держав; засилання іншою державою або від її імені 

озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти 

застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний 

характер, що це рівнозначно переліченим вище актам [4]. У разі збройної 

агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності вводиться воєнний стан – або на всій території 

України, або на її частині [4]. Наразі в Україні воєнний стан не введено та 

конкретно не визначено правовий статус того, що відбувається в Україні. 

Відсутність юридично визначеного стану не дозволяє Україні звертатися з 

проханням про колективну самооборону, надання повномасштабної 

військової допомоги, звертатися до міжнародних судових інстанцій щодо 

відшкодування збитків після завершення конфлікту, а також не дозволяє 

визначити правовий статус осіб, які захищають територіальну цілісність та 

незалежність держави, задля отримання належного правового захисту від 

світової спільноти. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15/page
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У КРИМІНАЛІСТИЦІ 

 

Наука – сфера людської діяльності, спрямована на розроблення і 

систематизацію об’єктивних знань про дійсність. Основою цієї діяльності є 

збір фактів, їх постійне оновлення і систематизація, критичний аналіз і, на 

цій основі, синтез нових знань або узагальнень, які не тільки описують 

спостережувані природні або суспільні явища, а й дають змогу побудувати 

причинно-наслідкові зв’язки з кінцевою метою прогнозування. Ті теорії і 

гіпотези, які підтверджуються фактами або дослідами, формулюються у 

вигляді законів природи або суспільства [1]. 

Міждисциплінарні дослідження – спосіб організації дослідницької 

діяльності, що передбачає взаємодію у вивченні одного і того ж об’єкта 

представників різних дисциплін [2]. Міждисциплінарні підходи 

відображають інтегративні тенденції в розвитку науки. До 

міждисциплінарного інструментарію належать наукознавчі, організаційні, 

історичні, інформаційні та інші підходи.  

Міждисциплінарні дослідження мають два аспекти інтеграції: 

1) онтологічний аспект, пов’язаний з переходом від розрізненого до 
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системного; 2) гносеологічний аспект, пов’язаний зі зміною самої 

пізнавальної традиції в контексті міждисциплінарного знання [3]. 

Окремі науковці термін «міждисциплінарність» асоціюють з такими 

термінами як : «полідисциплінарність» і «трансдисциплінарність». І хоча ці 

терміни несуть схоже смислове навантаження, вони відрізняються. 

Так, О. М. Князєва відмічає [4], що полідисциплінарність 

(мультидисциплінарність) характеризує такі дослідження, коли явище 

(об’єкт) вивчається одночасно у різних аспектах одразу кількома 

дисциплінами.  

Що стосується трансдисциплінарності, то – це спосіб розширення 

наукового світогляду, що полягає в розгляді того чи іншого явища поза 

рамками якої-небудь однієї наукової дисципліни [5, с. 13]. 

Також трансдисциплінарність розглядається як новий рівень інтеграції, 

який не обмежений міждисциплінарними відносинами, а розміщує ці 

відносини всередині глобальної системи без жорстких кордонів між 

дисциплінами [6].  

При цьому, О. М. Князєва акцентує увагу на тому, що 

трансдисциплінарні дослідження характеризуються переносом когнітивних 

схем
1
 [7] з однієї дисциплінарної області в іншу [4]. 

У зв’язку з цим, постає питання: що впливає на розвиток 

криміналістичної науки? 

З 1967 року існує дві концепції розуміння предмету криміналістичної 

науки. Згідно з однією з них, яку викладено А. М. Васильєвим [8], 

криміналістика – це наука про спеціальні прийоми і засоби, які розроблені на 

основі технічних та природничих наук, які застосовуються в кримінально-

процесуальній діяльності для організації планомірного розслідування 

злочинів, їх попередження, а також доцільного використання пізнавальних 

прийомів. Позиція, висловлена P. C. Бєлкінім і Ю. І. Краснобаєвим, полягає у 

тому, що: криміналістика – це наука про закономірності механізму злочину, 

виникнення інформації про злочин і його учасників, закономірності 

збирання, дослідження, оцінки і використання доказів і заснованих на 

пізнанні цих закономірностей спеціальних засобах і методах судового 

дослідження і попередження злочинів [9]. 

Отже, криміналістика безпосередньо не займається розслідуванням і 

розкриттям злочинів, вона забезпечує слідчу, оперативну практику 

ефективними методами та технічними засобами, що постійно 

вдосконалюються. 

Розвиток науки характеризується посиленням інтегративних тенденцій 

(об’єднання знань) у вивченні об’єктів. Це відбувається тому, що сучасна 

наука досліджує складно організовані системи, а також такі, що 

саморозвиваються, що вимагає кооперативної взаємодії різних наукових 

                                           
1  Когнітивна схема – це узагальнена і стереотипізована форма зберігання 

минулого досвіду щодо строго певної предметної області (знайомого об’єкта, відомої 

ситуації, звичної послідовності подій і т. д.). 
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дисциплін
2
 [10]. Також розвиток сучасної науки характеризується процесом 

диференціації (виділення нових галузей знань). Ці процеси притаманні як 

криміналістиці, так зокрема й судовій експертизі. 

На нашу думку, основним чинником, який впливає на розвиток 

криміналістичної науки є посилення інтегративних тенденцій у вивченні 

об’єктів. 

Поряд із загальною теорією систем, кібернетикою, інформатикою, 

соціобіологією та іншими науками криміналістика є прикладом комплексу 

природничо-наукових, технічних і гуманітарних досліджень [3]. 

Отже, можна припустити, що криміналістичні методики дослідження 

речових доказів відносяться до числа міждисциплінарних, при цьому не 

можна ігнорувати той факт, що їх зміст має явно виражений 

криміналістичний характер. 

Структура сучасного криміналістичного знання, тобто криміналістика 

як наука являє собою сукупність розділів криміналістики, кожний з яких 

визначений тим, що в ньому виділені підстави, де задаються (визначаються) 

базові поняття необхідні для опису базового процесу, зокрема: загальна 

теорія криміналістики; криміналістична техніка; криміналістичні питання 

організації розкриття і розслідування злочинів; криміналістична тактика; 

криміналістична методика [11]. 

При цьому, велике значення для встановлення природи кожної науки 

має визначення її місця в загальній системі наукового знання, зв’язків з 

іншими науками, що вимагає проведення їх порівняльного дослідження. 

Оскільки криміналістика, як ми вже зазначили, є спеціальною, 

комплексною, інтегральною юридичною наукою, вона має різнобічні зв’язки 

з багатьма галузями наукового знання, які наприклад, Бєлкін Р. С. розділяє на 

чотири групи [11]: криміналістика і фундаментальні загальнотеоретичні 

наукові знання; криміналістика і природні, а також технічні науки; 

криміналістика та юридичні наукові знання; криміналістика та інші наукові 

знання. 

Хоча така диференціація не вичерпує всіх зв’язків криміналістики з 

іншими галузями наукового знання, вона дає змогу виявити найбільш істотне 

в цих відносинах. 

Отже, природа криміналістики – це не сукупність, а саме комплекс 

знань в рамках її предмету та змісту. 

Визнання криміналістики інтегральною наукою, значить і визнання 

того, що в ній відбувається постійний реальний синтез наукового знання, 

який здійснюється на думку Бєлкіна Р. С. наступним чином [11]: перенесення 

ідей і уявлень з однієї області знання в іншу; використання понятійно-

                                           
2  Наукова дисципліна – це самостійна галузь наукових знань або логіко-

змістовна система наукових понять. Наукову дисципліну визначає логічна система 

наукового знання, методів і засобів пізнання, які постійно розвиваються. Для неї є 

характерним розвиток понятійного апарату, посилення спеціалізації понять і мови науки, 

збільшення інформаційного поля наукових понять, поглиблення їх змісту та звуження їх 

обсягу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Наука
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концептуального апарату, методів та інших пізнавальних засобів одних 

областей іншими; формування комплексних, міждисциплінарних проблем і 

напрямів дослідження; формування нових наукових дисциплін 

«прикордонного типу» на стиках відомих раніше областей знання; зближення 

наук, посилення взаємозв’язку і взаємодії наук; універсалізації засобів мови 

науки; вироблення регіональних і загальнонаукових форм і засобів пізнання; 

посилення зв’язку між філософським і окремо науковим знанням, збільшення 

різноманітності каналів і форм зв’язку між ними. 

Потреби практики визначають завдання криміналістики, для вирішення 

яких вона використовує досягнення суспільних, природничих і технічних 

наук. На їх основі удосконалюються існуючі, розробляються та 

впроваджуються нові криміналістичні засоби і методи пошуку, збирання, 

фіксації та дослідження речових доказів.  

Інтеграційні процеси комплексів взаємопов’язаних і взаємодіючих наук 

знаходять своє продовження і завершення в концептуальному синтезі 

наукових знань, які використовує криміналістика, що обґрунтовано 

підтверджує її трансдисциплінарність. 

При цьому необхідно зазначити, що головними чинниками 

трандисциплінарності криміналістики є [12]: характер предмету науки і 

об’єктивні відносини між предметами різних наук; специфічні умови 

пізнання, методи наукового дослідження, що залежать від предмета 

дослідження; цілі, якими ініціюються наукові знання і яким ці знання 

слугують; рівень науково-технічного прогресу та поява нових наук. 
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УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЯК СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

На загальнодержавному рівні захист персональних даних являє собою 

складний процес, перебіг якого визначається широким колом суб’єктів: 

органами державної влади, громадськими інститутами, приватними 

структурами, юридичними, фізичними особами. Однак, ключову роль у цьому 

процесі відіграє публічна адміністрація. Аналіз чинного законодавства дає 

підстави для висновку, що публічна адміністрація в сфері захисту персональних 

даних охоплює розгалужену систему владних суб’єктів, котрі, поряд із 

вирішенням загально-управлінських питань, реалізують специфічні напрями 

адміністрування в царині обробки та захисту персональних даних. На сьогодні 

до цієї системи входять: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

(далі – Уповноважений), центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Висвітлюючи роль Уповноваженого в адмініструванні захисту 

персональних даних, слід обмовитись, що питання про його належність до 

системи публічної адміністрації є дискусійним. З одного боку, Уповноважений 

виступає суб’єктом парламентського контролю за додержанням конституційних 

прав і свобод людини і громадянина, має особливий правовий статус та 

здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів і посадових 

осіб. Структурно він не інтегрований у систему виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, яку деякі вчені ототожнюють з публічною адміністрацією [1, 

c. 113]. З іншого боку, на Уповноваженого та його Секретаріат покладено низку 

функцій виконавчо-розпорядчого характеру в сфері обробки й захисту 
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персональних даних. Це функції: затвердження нормативно-правових актів з 

питань обробки персональних даних, розгляду заяв про обробку даних, що 

становять особливий ризик для прав і свобод громадян, порушення справ про 

адміністративні проступки і деякі інші. Що ж стосується організаційної 

“осібності” Уповноваженого, то, на думку тих правників, які сповідують 

широке розуміння публічної адміністрації (як сукупності всіх інститутів, 

задіяних у процесі публічного адміністрування), ця обставина не має 

вирішального значення [2, с. 14]. 

Вважаємо, що існує достатньо підстав розглядати Уповноваженого в 

якості одного із провідних суб’єктів публічного адміністрування захисту 

персональних даних. Адже виконання Уповноваженим адміністративних 

функцій є беззаперечним. Окрім того, в сучасній демократичній Європі 

превалює точка зору, згідно з якою система публічної адміністрації не 

вичерпується суб’єктами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так, 

законодавство ЄС визначає публічну адміністрацію як “інституції 

регіонального, місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність яких 

регулюється нормами публічного права, в тому числі, органи…, які з 

формальної точки зору не є частиною адміністративного апарату держави [3]” 

та “сукупність всіх інститутів публічного права та будь-яких фізичних осіб, на 

яких покладено виконання офіційних владних повноважень [4]”. Таким чином, 

теза про належність Уповноваженого до кола суб’єктів публічного 

адміністрування цілком гармонійно “вписується” в європейську доктрину 

адміністративного права та сформовану нею концепцію публічної адміністрації. 

Загалом, історія участі Уповноваженого в адмініструванні захисту 

персональних даних починається з 1 січня 2014 року – момента набуття 

чинності змін до Закону України “Про захист персональних даних”, згідно з 

якими його було визнано суб’єктом відносин у сфері обробки персональних 

даних та наділено комплексом спеціальних нормотворчих, організаційних, 

розпорядчих, контрольних і юрисдикційних повноважень, зокрема: отримувати 

пропозиції, скарги та інші звернення з питань захисту персональних даних та 

приймати рішення за результатами їх розгляду; проводити на підставі звернень 

або із власної ініціативи перевірки володільців та розпорядників персональних 

даних; видавати обов’язкові для виконання приписи про запобігання або 

усунення порушень законодавства про захист персональних даних; надавати 

рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист 

персональних даних; складати протоколи про притягнення до адміністративної 

відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених законом; 

організовувати та забезпечувати міжнародну взаємодію у сфері захисту 

персональних даних тощо [5]. 

З точки зору адміністрування сфери захисту персональних даних, 

наведений перелік повноважень видається достатньо змістовним і повним. Він 

втілює у собі потужний адміністративний інструментарій, покликаний 

забезпечувати багатоаспектний вплив на кореспондуючу сферу суспільних 

відносин. Разом з тим, нинішній стан його практичної реалізації неможливо 

визнати задовільним. 
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При цьому, одним з основних чинників негативного впливу на діяльність 

Уповноваженого щодо захисту персональних даних є недоліки правового 

забезпечення. Аналіз нормативно-правових актів, якими визначається правовий 

статус Уповноваженого та його Секретаріату, свідчить про низку протиріч.  

Наприклад, Закон України “Про захист персональних даних” покладає 

функцію щодо складання протоколів про адміністративні проступки в сфері 

захисту персональних даних безпосередньо на Уповноваженого; КУпАП – на 

посадових осіб Секретаріату Уповноваженого; Положення про представників 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – на представників 

Омбудсмана, а Положення про регіональні представництва Уповноваженого – 

на працівників відповідних регіональних представництв [5; 6; 7; 8]. 

Водночас ціла низка визначених Законом України “Про захист 

персональних даних” повноважень Секретаріату Омбудсмана (як-то видання 

обов’язкових для виконання приписів, взаємодія з підрозділами/особами, 

відповідальними за обробку персональних даних, тощо) не знайшли 

відображення в Положенні про Секретаріат [9]. 

Цілком очевидно, що наявні колізії аж ніяк не сприяють ефективному 

адмініструванню сфери захисту персональних даних. Їх існування тягне за 

собою юрисдикційну невизначеність та створення конфліктних ситуацій. 

Зважаючи на це, існує нагальна необхідність комплексного перегляду та 

узгодження змісту нормативно-правових актів, якими визначається правовий 

статус Уповноваженого, його Секретаріату, регіональних представництв і 

представників. В рамках вказаного перегляду вважаємо за доцільне визначити, 

серед іншого, наступні напрямки вдосконалення законодавства, а саме: 

відобразити в Законі України “Про захист персональних даних” 

адміністративно-процесуальні функції посадових осіб Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

конкретизувати повноваження Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України із прав людини щодо здійснення заходів профілактики 

правопорушень у сфері захисту персональних даних; 

оптимізувати строки складання, надіслання та виконання припису 

Уповноваженого щодо усунення порушень у сфері захисту персональних 

даних; 

закріпити в КУпАП право Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини складати протоколи в справах про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст.ст. 188-39 та 188-40 КУпАП тощо. 
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Реформування Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України та 

побудова його як системи самостійних органів виконавчої влади деякою 

мірою призвели до розрегульованості законодавчої, нормативно-правової та 
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організаційно-методичної бази його функціонування, розбалансованості 

системи управління, відсутності чітких і зрозумілих правил взаємодії різних 

служб під час формування нових підрозділів, відкомандирування персоналу 

та використання ресурсів. Вважаємо, що неналежне залучення науковців і 

дослідників у науково-методичному, експертному та консультативному 

супроводі процесу прийняття управлінських рішень, а також реалізації 

проектів та програм, спрямованих на інституційний розвиток МВС України, 

відсутність механізму реалізації наукових розробок під час розв’язання 

практичних завдань боротьби із злочинністю, зміцненні правопорядку, 

забезпеченні публічної безпеки, необхідність розроблення нових підходів до 

організації діяльності органів та підрозділів, що належать до сфери 

управління МВС України на основі використання здобутків наукової та 

науково-технічної діяльності зумовлюють потребу подальшого розвитку та 

удосконалення наукового забезпечення функціонування усієї системи МВС 

України. 

Сучасне нормативно-правове підґрунтя наукового забезпечення 

діяльності органів та підрозділів, що належать до сфери управління МВС 

України хоч і спирається на достатню законодавчу базу, проте деякі 

положення нормативно-правових актів містять певні неузгодженості й 

суперечності та потребують уточнення. Попри те, що затверджено Стратегію 

розвитку органів внутрішніх справ України, Концепцію першочергових 

заходів реформування системи МВС України, прийнято ряд постанов та 

наказів, є й неузгодженості деяких проектів реформування МВС України 

один з одним. Водночас неналежне використання наукового потенціалу для 

забезпечення реформаційних процесів, і як наслідок, недооцінка відомчої 

науки не сприяють виробленню необхідних організаційно-правових заходів 

реформування цього правоохоронного органу. Тому процес доопрацювання 

та розробки нових нормативно-правових актів у цій сфері має бути науково 

обґрунтованим, системним та комплексним, ураховувати вимоги юридичної 

техніки. 

Варто зауважити, що проблеми наукового забезпечення діяльності 

органів та підрозділів, що належать до сфери управління МВС України, які 

потребують першочергового вирішення мають правовий, організаційний та 

фінансовий характер. На нашу думку до негативних чинників, які впливають 

на функціонування і розвиток наукової сфери в системі МВС України можна 

віднести: відсутність стратегічного плану подальшого розвитку відомчої 

науки, як основи для визначення пріоритетів щодо реформування наукової та 

науково-технічної діяльності, підвищення ефективності використання 

наукового потенціалу й впровадження досягнень науки і техніки в практичну 

діяльність органів і підрозділів оновленої моделі системи МВС України; 
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існування надмірного адміністрування наукових досліджень, у тому числі й 

під час впровадження наукових результатів; відсутність програми інтеграції 

відомчої науки у Європейський науково-освітній простір, що передбачала б 

можливість стажування за кордоном наукових працівників; неналежне 

матеріально-технічне та соціальне забезпечення наукових і науково-

педагогічних кадрів; недостатнє фінансове забезпечення наукової сфери та 

інші. 

Водночас проблему підвищення рівня результативності наукових 

досліджень і науково-технічних розробок неможливо розв’язати виключно 

шляхом збільшення обсягу бюджетного фінансування, що спрямовується 

переважно на утримання наукових установ, без урахування ефективності їх 

наукової діяльності. Для створення належних умов щодо провадження 

наукової і науково-технічної діяльності в системі МВС України необхідно: 

1) здійснити повну інвентаризацію наукових та науково-прикладних завдань, 

покладених на суб’єктів наукового забезпечення функціонування системи 

МВС України за закріпленими напрямами діяльності, провести аналіз 

наукової та науково-технічної політики у сфері управління МВС України, а 

також перегляд, актуалізацію й оптимізацію планів науково-дослідних робіт; 

2) визначити пріоритетні напрями досліджень актуальних проблем діяльності 

органів та підрозділів, що належать до сфери управління МВС України, у 

сфері охорони суспільних відносин, пов’язаних із захистом та охороною прав 

і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, протидії 

злочинності, забезпеченням публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього 

руху, а також у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних 

прав України в її виключній (морській) економічній зоні, цивільного захисту 

та міграції (імміграції та еміграції); 3) розширити роботу з пропаганди 

здобутків відомчої науки, інформування громадськості та органів державної 

влади про діяльність наукових установ, ВНЗ та інших органів та підрозділів, 

що належать до сфери управління МВС України; 4) запровадити практику 

проведення регулярних інформаційно-координаційних робочих зустрічей 

представників апарату МВС України, органів та підрозділів, що належать до 

сфери його управління й відомчих наукових установ з метою здійснення 

спільного аналізу процесів та тенденцій у науковій і науково-технічній 

діяльності, вирішення проблем, які потребують поглибленого науково-

експертної оцінки, а також формування робочих груп з управлінців та 

науковців з метою скоординованого опрацювання відповідних завдань; 

5) систематично проводити конференції, брифінги та «круглі столи» з 

актуальних проблем, що стоять перед органами і підрозділами системи МВС 

України, а також презентації результатів наукових розробок та видань 

відомчих наукових установ; 6) відновити видання МВС України відкритих 
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(загальнодоступних) бюлетенів з обміну досвідом роботи досвідченими 

фахівцями органів та підрозділів, що належать до сфери його управління, 

розглядати на сторінках цих видань світовий досвід, обов’язково їх 

розміщувати на офіційному сайті МВС України з метою поширення 

систематизованої й структурованої інформації для правоохоронців; 

7) стимулювати наукових працівників до публікаційної активності, у першу 

чергу, стосовно публікування наукових праць у міжнародних виданнях, 

апробації результатів досліджень на міжнародних наукових конференціях і 

форумах; 8) удосконалювати співпрацю між відомчими науковими 

установами та ВНЗ МВС України, зокрема вирішити питання щодо 

залучення провідних науковців до проведення занять, керівництва 

ад’юнктами та докторантами, стажування та підвищення кваліфікації 

викладачів і науковців, залучення науково-педагогічних працівників до 

виконання науково-дослідних робіт, стимулювання вчених до підготовки 

підручників, навчальних та методичних посібників; 9) збільшити обсяг 

фінансування, за рахунок коштів державного бюджету, грантів, інвестицій та 

інших джерел, спрямованого на закупівлю нового обладнання та ремонт 

існуючого матеріально-технічного забезпечення; 10) сприяти розвитку 

молодіжних ініціатив у науковій сфері, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації наукових кадрів; 11) посилити та удосконалити вимоги до 

проведення атестації наукових працівників; 12) створити правові, економічні 

та соціальні умови для забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та 

жінок у науковій сфері; 13) створити систему моніторингу, допомоги та 

захисту пенсіонерів – колишніх наукових та науково-педагогічних 

працівників. 

Водночас, з метою приведення нормативно-правових актів МВС 

України у відповідність до вимог законодавства, у тому числі зі згаданих 

вище напрямів, необхідно внести зміни і доповнення до Положення про 

організацію проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт у системі МВС України, Положення про Наукову раду МВС України, 

затверджених наказом МВС України від 15 травня 2007 року № 154; 

Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових 

кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах МВС 

України, затвердженої наказом МВС України від 2 грудня 2013 року № 1177, 

Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, затвердженого наказом 

МВС України від 16 березня 2015 року № 275 та ін. 

Запропоновані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

законодавчого забезпечення наукової сфери системи МВС України на етапі 

євроінтеграційних процесів у нашій державі можуть стати дієвим 
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доповненням у напрямі вдосконалення, оптимізації та оновлення системи 

законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері наукового 

забезпечення діяльності органів та підрозділів, що належать до сфери 

управління МВС України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Реформування системи правоохоронних органів України, яке відбулося 

у 2015 році, суттєво вплинуло на правову основу забезпечення діяльності 

Національної поліції України. Процес та організаційно-правові засади 

проведення післядипломної освіти працівників поліції також зазнав змін. 

Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів 

внутрішніх справ затверджене наказом МВС України № 219 від 05.03.2013 

визнано недійсним [1]. Натомість набрало чинності нове Положення про 

організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції (наказ 

МВС України № 1625 від 24.12.2015) (далі – Положення) [2].  

Актуальним постає питання визначення новацій післядипломної освіти 

працівників поліції. На жаль, обсяг роботи не дозволяє повністю 

проаналізувати відмінності у двох положеннях, тому зупинимося на деяких з 

них. 

Перше, що привертає увагу, це можливість іноземців, представників 

іноземних навчальних закладів, інших установ та організацій залучатися до 

навчання в системі післядипломної освіти на підставі відповідних договорів. 

Така новація є зрозумілою, адже процес підготовки патрульної поліції був 

започаткований із залученням представників іноземних держав та 

міжнародних організацій. В подальшому таке залучення отримало правове 

закріплення в Положенні. Можна стверджувати, що така практика є 

виправданою, адже позитивний досвід завжди приносить плоди. Але не варто 

повністю базувати організацію процесу післядипломного навчання лише на 

зарубіжних представниках.  

Не знайшло свого відображення у Положенні одне із завдань 

післядипломної освіти працівників поліції, яке раніше містилося, а саме: 
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зміцнення зв’язків із населенням, дотримання працівниками поліції прав 

людини та громадянина під час виконання ними службових обов’язків, 

підвищення рівня загальної культури. Може здаватися, що є недоцільним 

регламентація такого завдання в процесі післядипломної освіти. Але 

згадаємо про один із принципів поліцейської діяльності, який закріплений у 

статті 11 Закону України «Про Національну поліцію» [3]. Освіта 

поліцейських має на меті задоволення індивідуальних професійних потреб та 

потреб працівника для професійного зростання. Хіба прищеплення 

принципів поліціювання не є обов'язком закладів освіти?  

Завдання післядипломної освіти працівників Національної поліції 

України не передбачають підвищення рівня загальної культури. Хоча саме 

підвищення рівня загальної культури є способом боротьби з професійною 

деформацією, що повсякчас зустрічається у лавах правоохоронних структур 

України, в тому числі і в Національній поліції. 

Останнє на що ватро звернути увагу – це форми навчання у системі 

післядипломної освіти працівників Національної поліції. Зворотній зв'язок 

замовника та установи, що здійснює післядипломну освіту до прийняття 

Положення зводився до акумулювання інформації Департаментом кадрового 

забезпечення МВС України. Але достатньо вагомою новацією з точки зору 

ефективності та якості навчання в системі післядипломної освіти стала 

можливість замовників, затверджувати тривалість навчання, навчальні плани 

та програми, які розробляють заклади, в яких здійснюватиметься навчання. 

Замовник завжди зацікавлений у ефективності післядипломного навчання, 

тому що у сучасному суспільстві постійно відбуваються кардинальні зміни 

не лише у системі управління державною політикою, а й відбувається і 

«оновлення» злочинності. Останні стають більш зухвалими та обережними, 

що зменшує шанси необізнаних у яких-небудь нюансах суспільного прогресу 

поліцейських розкривати ті чи інші злочини. Поєднання наукового та 

практичного підходів у проведенні післядипломного навчання працівників 

поліції повинно значно підвищити його ефективність. 
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XII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 

НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 

ПРАЦІВНИКАМ В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про вищу освіту» в Україні 

присвоюються такі вчені звання, зокрема: 1) старший дослідник; 2) доцент; 

3) професор. Вчене звання професора та доцента присвоюється особам, які 

професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу мистецьку 

діяльність. Вчене звання старшого дослідника присвоюється особам, які 

професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність [1, ст. 54]. 

Водночас механізм присвоєння вчених визначений окремим відомчим 

нормативно-правовим актом – Порядком присвоєння вчених звань науковим 

і науково-педагогічним працівникам, який затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 (далі – Порядок) [2]. 

В межах обраної тематики дослідження, а також враховуючи 

необхідність дотримання критерію стислого викладення його результатів, 

зосередимо увагу на висвітленні лише деяких проблем, які безпосередньо 

стосуються основних критеріїв оцінки науково-педагогічної та наукової 

діяльності здобувачів вчених звань, які визначені у розділі 2 Порядку. 

Аналіз змісту розділу 2 Порядку, дозволяє говорити про те, що 

механізм і критерії отримання одного й того ж вченого звання здобувачем, 

можуть різнитися. Так, наприклад, вчене звання професора присвоюється: 

1) працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів 

післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною 

спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних 

навчальних закладів; 2) працівникам наукових установ; 3) працівникам 

вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на 

відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, 

яким не присуджено ступінь доктора наук; 4) діячам культури і мистецтв, 

педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає 

індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та 

безпосередньо впливає на формування професійної майстерності 

майбутнього митця [2]. 

З огляду на викладене вище, незрозуміло чому нормотворець залишив 

поза увагою можливість присвоєння вченого звання професора працівникам 

наукових установ, які здійснюють свою діяльність у сфері науково-технічної 
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діяльності, яким не присуджено ступінь доктора наук, адже, як можна 

впевнитись, таку можливість мають науковці вищих навчальних закладів, які 

здійснюють освітню діяльністю, діячі культури і мистецтв, а також 

працівники вищих духовних навчальних закладів. 

Водночас здобувачі, які є працівниками наукових установ, мають 

відповідний науковий стаж та не мають ступеня доктора наук, ще більше 

дискримінуються, якщо детально звернути увагу та визначені Порядком 

критерії наявності необхідного наукового стажу. 

Так, науковці вищих навчальних закладів, у тому числі закладів 

післядипломної освіти та вищих духовних навчальних закладів повинні 

проводити навчальну діяльність не менш як 10 років на посаді асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого 

(начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі останній 

календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на 

посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) 

кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) 

з погодинною оплатою [2]. 

Працівники наукових установ, мають працювати у наукових установах 

Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, 

іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих 

навчальних закладів на посаді завідуючого (начальника) науковим відділом 

(відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, 

провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або 

директора, заступника директора, вченого секретаря. При цьому стаж їх 

наукової та науково-педагогічної роботи повинен бути не менш як 10 років, у 

тому числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад [2]. 

Працівники вищих навчальних закладів, у тому числі закладів 

післядипломної освіти та вищих духовних навчальних закладів, яким не 

присуджено ступінь доктора наук – здобувачі вченого звання професора 

повинні провадити навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на 

посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 

завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі 

останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному 

закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його 

заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором 

(контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників 

вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи 

у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законодавством порядку [2]. 

Діячі культури і мистецтв, мають провадити навчальну діяльність не 

менш як 10 навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого 

викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній 

календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі) на 

посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою, зокрема за сумісництвом 

або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою [2]. 
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Отже, можемо впевнитися, що майже всі здобувачі вченого звання 

професора повинні мати кількісно-якісний показник необхідного стажу. 

Однак з викладеного вище слідує, що вказаний критерій не відноситься до 

науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів, 

оскільки для них Порядком передбачена наявність лише стажу педагогічної 

роботи у вищих духовних навчальних закладах, без визначення виключного 

переліку науково-педагогічних посад, перебування на яких зараховується до 

стажу необхідного для здобуття вченого звання професора. 

На нашу думку, такий підхід до зарахування педагогічного стажу 

працівникам вищих духовних навчальних закладів, що є частиною механізму 

здобуття вченого звання професора, є не зовсім коректним. Вважаємо, що в 

змісті Порядку, обсяг необхідного наукового стажу для здобувачів вченого 

звання професора повинен бути визначений виключно у взаємозв’язку з 

переліком наукових або науково-педагогічних посад, перебування на яких 

дозволяє говорити про наявність такого стажу. 

Окремо потребує доопрацювання зміст Порядку щодо регламентування 

здобуття вченого звання професора науковими працівниками, які не мають 

вченого ступеня доктора наук.  

Такий підхід, з нашої точки зору, дозволить запропонувати всій 

сукупності суб’єктів – здобувачів вченого звання професора рівні умови та 

можливості досягнення поставленої мети. 

Переходячи до розгляду ще однієї проблеми присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам в Україні, звернемо увагу на 

таку вимогу для отримання вченого звання, як сертифікат відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з 

англійської мови [2]. 

У загальному розумінні визначений критерій для отримання вченого 

звання цілком виправданий. Він цілком гармонічно поєднується з такими 

основними принципами освіти, як взаємозв’язок з освітою інших країн та 

органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, 

традиціями, що визначені статтею 6 Закону України «Про освіту» [3, ст. 6]. 

Водночас відповідно до статті 28 Закону України «Про вищу освіту» 

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним 

визнанням рівня кваліфікації вченого [1, ст. 28]. 

Додатково зазначимо, що поняття «кваліфікація» визначене зазначеним 

вище Законом як офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 

відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним 

документом про вищу освіту [1, ст. 1]. 

Тож, оскільки присудження наукових ступенів та присвоєння вчених 

звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого, то цілком логічно, 

що таким чином держава повинна визнавати і всі складові механізму 

здобуття, зокрема, вченого ступеня.  

Відомо, що складовою механізму здобуття наукового ступеня в Україні 

сьогодні є обов’язкове складання «кандидатських іспитів», одним з яких є 
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«іноземна мова». До речі, можливість здачі цього іспиту не обмежується 

лише однією англійською мовою. У зв’язку з цим, виникає запитання, а 

якому рівню, визначеному Положенням, відповідає складений іспит з 

іноземної мови, наприклад на «відмінно», і чи існує необхідність отримання 

сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 

(на рівні не нижче В2), тим паче лише з однієї мови, для здобувачів наукових 

звань, якщо, фактично, наявність диплома про присудження наукового 

ступеня – є державним визнанням володіння іноземною мовою? 

Підводячи підсумок нашого дослідження, вважаємо, що чинний 

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.01.2016 № 13, вимагає доопрацювань, які б, ґрунтуючись на чинному 

законодавстві України, встановлювали досить чіткий та прозорий механізм 

здобуття вчених звань в Україні, гарантували рівні умови та можливості для 

їх отримання відповідними науковцями. 
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Говорячи про впровадження результатів наукових та науково-

технічних досліджень, виконаних відомчими науковими установами та ВНЗ 

на замовлення органів та підрозділів системи МВС України, зазначимо, що 

відповідно до п. 3.15 відомчого нормативно-правового акта – Положення про 

організацію проведення НД та ДКР у системі МВС України, затвердженого 

наказом МВС України від 15.05.2007 № 154, за результатами виконання 
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науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи виконавець складає 

акт здавання-приймання роботи, затверджує його і направляє замовникові. 

Відповідно до п. 3.16 цього Положення замовник вивчає стан та якість 

виконання НД та ДКР і, у разі згоди з отриманими результатами, підписує 

акт здавання-приймання. Протягом 5 днів після підписання акт здавання-

приймання НД та ДКР направляється виконавцю, а його копія до відділу 

моніторингу. Замовлення вважається виконаним з моменту підписання 

замовником акта здавання-приймання НДР або ДКР. 

За результатами виконання річних планів НД та ДКР виконавцем 

складається звіт, який разом з пояснювальною запискою підписується 

керівництвом, розглядається на засіданні Вченої ради ВНЗ або НДУ чи її 

наукового підрозділу та подається до відділу моніторингу [1, с. 49]. Крім 

того, наукові установи та ВНЗ, розробивши наукову продукцію з метою 

одержання позитивного практичного ефекту, повинні здійснити комплекс 

організаційних, методичних заходів, спрямованих на забезпечення повного 

або часткового використання у практичній роботі пропозицій та 

рекомендацій, отриманих у ході наукового дослідження. 

Таким чином, МВС України як головний замовник здійснює 

управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності, відповідає за 

рівень наукового розвитку у системі МВС України, визначає напрями 

розвитку наукового та науково-технічного потенціалу, спрямовує і 

контролює наукову та науково-технічну діяльність, формує пріоритетні 

напрями наукових досліджень, бере участь у формуванні державних цільових 

наукових та науково-технічних програм, формує програми розвитку 

державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства й держави, й організовує їх виконання, затверджує 

технічні завдання на НД та ДКР, щорічний тематичний план науково-

дослідних робіт у системі МВС України тощо. Замовник НД та ДКР – апарат 

МВС України, органи та підрозділи, які належать до сфери його 

управління, – виконує такі основні види діяльності: визначає проблеми, які 

потребують наукового вирішення, формує спільно з представниками 

виконавця науково-дослідну тематику НД та ДКР; спільно з виконавцем 

здійснює підготовку заявок на виконання НД та ДКР і подає їх для 

узагальнення та погодження підрозділу, відповідальному за організацію 

наукової та науково-технічної діяльності; забезпечує виконавця НД та ДКР 

необхідними інформаційними, аналітичними та статистичними ресурсами; 

дає заключення щодо результатів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок; здійснює контроль за виконанням етапів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок; проводить приймання результатів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок; здійснює моніторинг та 

впровадження у практику результатів виконаних НД та ДКР. 

У свою чергу, відомчі наукові установи та ВНЗ, які є відповідальними 

за організацію наукової та науково-технічної діяльності, здійснюють 

науково-методичне керівництво організації наукової сфери у системі МВС 

України; забезпечують розробку, узгодження та подання на затвердження 
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керівництву МВС України щорічного тематичного плану НД та ДКР; 

організовують заходи щодо прийняття замовниками науково-технічної 

продукції у безпосередніх виконавців; здійснюють підготовку річних звітів 

щодо виконання НД та ДКР; проводять методично-роз’яснювальну роботу 

серед структурних підрозділів МВС України щодо взаємодії між 

замовниками і виконавцями НД та ДКР; координують проведення науково-

практичних конференцій, засідань круглих столів та інших науково-

комунікативних заходів; беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів 

діяльності системи МВС України; здійснюють моніторинг впровадження у 

практику виконаних наукових робіт та на підставі експертних оцінок 

замовників організовують експертну оцінку економічного ефекту їх 

впровадження; надають відомості про основні результати виконання 

замовлень, заходів щодо забезпечення їх практичного застосування та про 

підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції 

відповідним уповноваженим органам та підрозділаом системи МВС України. 

Безпосередні виконавці – авторські колективи НД та ДКР (наукові та 

науково-педагогічні працівники) за погодженням із потенційним замовником 

формулюють теми наукових досліджень та подають пропозиції до щорічного 

тематичного плану НД та ДКР, здійснюють підготовку заявок на виконання 

НД та ДКР спільно із Замовником, на підставі вихідних вимог замовника 

розробляють проекти технічних завдань та подають їх замовнику, укладають 

за потреби договори на виконання складових частин НД та ДКР із 

співвиконавцями; аналізують наукову, науково-технічну та нормативну 

документацію щодо тем НД та ДКР і розглядають можливі напрями та 

методи досліджень, складають зведену калькуляцію кошторисної вартості 

НД та ДКР, виконують розрахунки, математичне моделювання, проводять 

наукові дослідження і здійснюють науково-технічні розробки; визначають 

перспективи подальшого проведення досліджень і надають рекомендації 

щодо впровадження результатів НД та ДКР у практичну діяльність органів та 

підрозділів системи МВС України, здійснюють підготовку звітних матеріалів 

та надають їх замовнику для прийняття рішення щодо впровадження 

наукових результатів у вигляді програмних рішень, програмних продуктів, 

проектів нормативно-правових актів, наукових звітів, аналітичних оглядів, 

наукових праць (монографій, енциклопедій, словників, довідників, 

підручників, навчальних (методичних) посібників, рекомендацій, статей, 

доповідей, висновків, концепцій, методик, методичних рекомендацій, 

інструкцій, висновків експертизи, винаходів, класифікаторів, матеріалів 

наукових заходів у межах виконання НД та ДКР, ескізних проектів, 

конструкторських або технологічних документацій на науково-технічну 

продукцію, наукове відкриття тощо у навчальний процес відомчих закладів 

освіти, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації працівників системи МВС України, або у практичну роботу 

державних службовців, військовослужбовців, поліцейських та працівників 

закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління. 
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Отже, з огляду на зазначене вище, а також враховуючи власний досвід 

роботи у сфері виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, можемо стверджувати, що існуючий механізм впровадження 

результатів наукових досліджень, що виконуються на замовлення органів та 

підрозділів системи МВС України з метою вирішення правових, 

організаційних, технічних, оперативних, інформаційних та інших проблем, 

які перед ними стоять, забезпечує загалом достатню ступінь імплементації 

результатів проведених досліджень у їх повсякденну діяльність. На нашу 

думку, позитивний рівень упровадження результатів у практичну діяльність 

органів та підрозділів системи МВС здійснюється і ґрунтується на: 

безпосередній взаємодії зацікавленої в отриманні наукового результату 

сторони – замовника, а також виконавця – науково-дослідної установи чи 

ВНЗ, які поєднані діяльністю в межах одного відомства – МВС України; 

відповідних механізмах організації та контролю державної реєстрації й 

обліку відкритих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 

чіткій нормативно-правовій регламентації процесів, що охоплюють всі стадії 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт (планування, організації, виконання, звітності); визначеному порядку 

фактичного приймання замовником результатів проведеної наукової роботи, 

в процесі якого здійснюється перевірка відповідності отриманого наукового 

результату, що впроваджується в практику діяльності органів та підрозділів 

системи МВС України, тим завданням, які ставилися для вирішення перед 

виконавцем. 

Водночас слід зазначити, що замовниками відповідно до п. 2.1.1 

Положення про організацію проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт в системі МВС України виступають апарат 

Міністерства, органи та підрозділи системи МВС України [1, с. 45], однак, як 

свідчить практика виконання НД та ДКР в Державному науково-дослідному 

інституті МВС України, попри тісну взаємодію і співпрацю з більшістю 

практичних підрозділів системи МВС України в якості виконавця і, як 

наслідок, розмаїття напрямів за якими фахівці Інституту забезпечують 

здійснення досліджень та отримання необхідного для впровадження 

наукового результату, деякі з підрозділів не є замовниками, а значить не 

взаємодіють з Інститутом. 

Вважаємо, що причини зазначеного полягають не у відсутності потреби 

залучення до співпраці науковців системи МВС України, і не у відсутності 

наукового потенціалу у відомчих наукових установах для практичної 

реалізації такої співпраці, а в непоінформованості посадових осіб зазначених 

вище структурних підрозділів щодо можливості здійснення замовлення на 

проведення наукових досліджень у рамках вирішення завдань, які 

покладаються на той чи інший підрозділ. 

Зокрема, вказана тенденція характерна для територіальних підрозділів 

системи МВС України, які фактично не взаємодіють напряму з науково-

дослідними установами, а лише через центральні підрозділи та апарат 

МВС України. 
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У зв’язку з цим, на нашу думку, для удосконалення можливостей 

здійснення взаємодії між замовником науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (органами та структурними підрозділами системи 

МВС України) та виконавцем (відомчими науковими установами та ВНЗ), 

шляхом її розширення й поглиблення, необхідним вбачається розроблення та 

здійснення комплексу адміністративних заходів, спрямованих на 

інформування всіх представників структурних підрозділів апарату МВС 

України, а також їх територіальних органів щодо можливостей здійснення 

означеної взаємодії та практичну користь від отриманих та впроваджених 

наукових результатів. 

Успішна реалізація вказаних заходів забезпечить більш глибоку 

інтеграцію науки та практики за різними напрямами та сферами діяльності 

органів і підрозділів системи МВС України, уможливить здійснити 

позитивний вплив наукового результату на удосконалення підходів до 

вирішення завдань щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, забезпечення 

публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, а також у сферах 

захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні, цивільного захисту та міграції 

(імміграції й еміграції). 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З 

НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ 

 

Реформування банківського сектору, спрямоване на його очищення та 

оздоровлення, призвело до зростання кількості неплатоспроможних банків, 

зокрема, впродовж 2014–2015 рр. з ринку було виведено 63 банки з 

балансовою вартістю активів 366,13 млрд. грн. Як наслідок це призвело до 

суттєвого зростання навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб (далі – Фонд), який виконує соціально значущі функції щодо захисту 

прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до 
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банківського сектора України тощо. За таких умов особливої актуальності 

набувають питання правового врегулювання взаємодії Фонду з Національним 

банком України (далі – НБУ), а також правовідносин, які виникають 

внаслідок такої взаємодії. 

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування 

вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку і 

ліквідації банків у випадках, встановлених ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» від № 23.02.2012 р. № 4452-VІ 

[1] (далі – Закон). Відповідно до чинного законодавства Фонд і НБУ є 

самостійними суб’єктами і не підпорядковуються один одному та органам 

державної влади. Органи державної влади та НБУ не мають права втручатися 

в діяльність Фонду щодо реалізації законодавчо закріплених за ним функцій і 

повноважень. Правова природа взаємодії НБУ з Фондом має координаційний 

та інформаційний характер. 

На основі проведеного дослідження можна виділити такі напрями 

взаємодії Фонду з НБУ: 

1. Регулювання порядку та умов участі банків у Фонді, в т.ч. 

державних банків. Згідно зі ст. 17 Закону [1] банк набуває статусу учасника 

Фонду в день отримання ним банківської ліцензії. Фонд веде реєстр 

учасників Фонду в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами 

Фонду, та виключає банк з числа учасників у разі прийняття рішення НБУ 

про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію. 

2. Забезпечення стабільності банківського сектора. Діяльність 

Фонду та НБУ сприяє реалізації та захисту публічних інтересів, в т.ч. 

забезпеченню стабільності банківського сектора України. Проте конкуренція 

цілей відсутня, оскільки, діяльність НБУ спрямована на підтримання 

стабільності банківського сектора в умовах кризи, а діяльність Фонду – на 

захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до 

банківської системи, стимулювання залучення коштів вкладників, 

забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з 

ринку та їх ліквідації. Нескоординовані дії НБУ та Фонду матимуть негативні 

наслідки для банківського сектора загалом. 

3. Захист прав і законних інтересів вкладників, зміцнення їх довіри 

до банків. Станом на 01.01.2016 р. повністю захищеними є вклади клієнтів 

банків від 10 грн. до 200 тис. грн., а це 39,9% вкладів або кошти 52,2% 

вкладників (обсяг вкладів, які в разі ліквідації банків підлягають 

відшкодуванню, становить 191,9 млрд. грн.). З метою захисту прав і законних 

інтересів вкладників Фонд здійснює контроль за виконанням зобов’язань 

банків-учасників і станом дотримання вимог чинного законодавства у 

вигляді інспекційних перевірок. У 2015 році проведено 77 інспекційних 

перевірок (з них: 62 планових та 15 позапланових) 75 банків-учасників, 

встановлено 110 фактів порушень вимог чинного законодавства. Фонд 

інформує НБУ про результати проведених перевірок та контролює вжиття 

заходів банками щодо усунення порушень. 

4. Виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідація. 
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Директор-розпорядник Фонду або особа, яка його заміщує, обов’язково 

запрошується на засідання Правління НБУ, на якому обговорюються питання 

здійснення нагляду за діяльністю банків та/або застосування до них заходів 

впливу, а також питання щодо віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних (ч. 4 ст. 54 Закону). Фонд зобов’язаний надавати НБУ 

інформацію про стан здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації 

банку один раз на квартал (ч. 3 ст. 57 Закону), може звертатись до НБУ з 

пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (п. 11 

ч. 5 ст. 12 Закону). Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше 

наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, окрім випадку, коли 

ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку. 

5. Інформаційне забезпечення. З метою усунення проблемних питань 

Національний банк України здійснює координацію діяльності та обмін 

інформацією з Фондом, адже лише спільними зусиллями вдасться провести 

«очищення» ринку від неплатоспроможних банків та підвищити стандарти 

захисту інтересів клієнтів і вкладників. 

Упродовж всього терміну функціонування системи гарантування 

вкладів вносились зміни до законодавства, спрямовані на вдосконалення 

процесу взаємодії Фонду з НБУ, а саме: 

– врегульовано процедуру повернення неплатоспроможним банком 

коштів вкладникам за договорами банківського рахунку та договорами, 

термін дії яких закінчився; на НБУ покладено обов’язки щодо ведення 

переліку та проведення попередньої кваліфікації інвесторів (в т.ч. об’єднань 

інвесторів), які потенційно можуть взяти участь у виведенні 

неплатоспроможних банків з ринку; скорочено терміни для затвердження 

виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання (до 30 днів з дня початку 

процедури виведення банку з ринку), а також для отримання інвестором 

погодження НБУ набуття істотної участі та надання Антимонопольним 

комітетом України дозволу на концентрацію протягом двох робочих днів; 

– збільшено граничну суму відшкодування до 200 тис. грн. З огляду на 

це, зазначений розмір гарантованої суми відшкодування захищає інтереси 

99,5% вкладників; 

– з 01.01.2016 р. скорочено терміни тимчасової адміністрації з 3 місяців 

до 1 місяця з можливістю її продовження ще на місяць виключно з метою 

реалізації плану врегулювання, який передбачає інший спосіб виведення 

банку з ринку, окрім ліквідації; прискорено ліквідацію неплатоспроможного 

банку, у разі його відповідності критеріям, встановленим нормативно-

правовими актами Фонду; сконцентровано всі процедури з організації 

продажу активів банків, що ліквідуються, на рівні Фонду. Крім того, Фондом 

планується з 01.07.2016 р. скоротити терміни початку виплат відшкодування 

коштів всім вкладникам за рахунок коштів Фонду до 20 робочих днів з дня 

початку процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, тобто, до 

прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку; з 01.01.2017 р. розширити суб’єктний склад, на який 
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поширюватимуться гарантії Фонду, шляхом включення до нього фізичних 

осіб-підприємців. 

На основі проведеного дослідження, можна запропонувати такі заходи 

щодо підвищення ефективності взаємодії Фонду з НБУ: у частині роботи з 

проблемними активами банків (стандартизувати інструменти роботи з 

неефективними банками, забезпечити розбудову інституту куратора, 

тимчасового керівника та ліквідатора банку); у частині захисту прав і 

законних інтересів вкладників й кредиторів банків (запровадити механізм 

захисту прав міноритарних акціонерів, в тому числі, шляхом застосування 

примусового викупу та продажу акцій; унормувати позасудове врегулювання 

спорів між банками та вкладниками; підвищити прозорість і зручність 

виплати коштів вкладникам банків, що ліквідовуються). 
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ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМИ 
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ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У Законах України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Державній 

національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній 

доктрині розвитку освіти накреслена стратегія розвитку освіти на найближчі 

роки та перспективу. 

Підвищення ефективності системи освіти вимагає дослідження ряду 

психолого-педагогічних проблем, серед яких важливе місце займає проблема 

ефективного управління ВНЗ.  

Сучасний етап розвитку менеджменту, на думку Є. Хрикова та ін., 

характеризується переходом до системно-синтетичних концепцій управління, 

що органічно поєднують надбання класичного і гуманістичного 

менеджменту. Серед них найбільше визнання отримали  теорія стратегічного 

управління (Б. Карлофф), теорія систем (О. Доннел, В. Кінг,  Д. Кліланд, 

Г. Кунц,  М. Локтіонов та ін.), ситуаційний менеджмент (Р. Вотермен, 

П. Лоуренс, та ін.), модель адаптивного управління (Т. Давиденко, 

Г. Єльнікова, Т. Шамова та ін.). 
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В Україну, за результатами наукових досліджень В. Крижка та 

І. Мамаєвої, «знання з менеджменту донесли» (починаючи з другої половини 

80-х років ХХ ст.) Л. Даниленко, Д. Дзвінчук, Г. Дмітренко, Л. Карамушка, 

Н. Коломінський, Ф. Хміль, Г. Щокін та ін.  

У другій половині ХХ ст. у високорозвинених країнах починає 

інтенсивно розвиватися освітній менеджмент. При цьому управління 

освітніми організаціями є самостійним напрямом у наукових дослідженнях 

західних учених, результати їх наукових пошуків отримують теоретичне 

осмислення в монографіях, наукових збірках, навчальних посібниках, а 

також періодичних виданнях. До останніх належать такі видання, як 

«Educational managerment and administration», «Educational administration» 

тощо. На думку західних учених, ефективне функціонування освітніх установ 

значною мірою визначається професійною компетентністю керівників, 

сформованістю організаційної культури в навчальному закладі, наявністю 

команди, яка володіє прийомами і технологіями успішного прийняття 

управлінських рішень. 

На теренах СРСР перші спроби застосування основних положень 

загального менеджменту до управління педагогічними системами ми 

зустрічаємо в працях Ю. Бабанського, Ю. Конаржевського, М. Поташника та 

ін. Вчені, розглядаючи управління освітою як різновид соціального 

управління, окреслили шляхи використання наукових наробок у галузі 

загального менеджменту у процесі управління навчальними закладами. 

Управління в технічних, біологічних і соціальних системах має ряд 

сутнісних спільних рис. За результатами наукових досліджень В. Афанасьєва, 

до них належать: 

 наявність двох систем – керівної та керованої в межах єдиної 

самокерованої системи;  

 цілеспрямованість процесів управління;  

 наявність програми управління, за допомогою якої керівна система 

впливає на керовану;  

 наявність зворотних зв’язків;  

 ентропійний характер процесів управління. 

Виходячи із зазначеного, категорія «управління» у найбільш 

загальному контексті трактується в довідковій філософській літературі як 

цілеспрямований вплив керівної системи на керовану з метою забезпечення її 

функціонування та розвитку на основі дій механізмів самоуправління, 

ефективність та результативність якого залежить від інформаційного 

забезпечення управлінського процесу. При цьому управління розглядається 

як елемент, функція організмів, систем різної природи (біологічних, 

соціальних, технічних), що забезпечують збереження їх певної структури, 

підтримання режиму діяльності, реалізації програм. 

У довідковій філософській літературі соціальне управління 

тлумачиться як «вплив на суспільство з метою його упорядкування, 

збереження якостей, специфіки, удосконалення і розвитку. Це необхідна 
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властивість будь-якого суспільства і витікає з його системної природи, 

суспільного характеру праці, необхідності спілкування людей у процесі праці 

та життя, обміну продуктами їх матеріальної та духовної діяльності». 

Серед видів соціального управління значне місце посідає управління 

організаціями – соціальними утвореннями, які мають спеціально створену 

структуру і здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення цілей 

організації. Ґрунтовний аналіз сутності та особливостей організації як 

соціального утворення зустрічаємо в працях М. Альберта, Р. Дафта, 

М. Месконі Ф. Хедоурі та ін. 

Звернення до наукових праць провідних зарубіжних і українських 

фахівців з питань соціального менеджменту надає можливість дійти 

висновку про доцільність трактування поняття «управління  організаціями» у 

двох основних контекстах: по-перше, як процесу реалізації цілей організації 

завдяки здійсненню управлінських функцій (функціональний підхід) і, по-

друге, як спеціального виду діяльності, спрямованої на досягнення 

організацією заздалегідь запланованих результатів (діяльнісний підхід). 

Так, М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі визначають управління як 

процес планування, організації, мотивації та контролю, що необхідний для 

формулювання і досягнення цілей організації. В. Крижко та І. Мамаєва 

трактують управління як процес в єдності всіх його функцій, таких, як 

цілепокладання, збір інформації, прийняття рішення, організація, 

комунікація, контроль тощо. 

Не дивлячись на деяку різницю в переліку управлінських функцій, 

можна виокремити й те спільне, що об’єднує наведені вище визначення 

поняття «управління організаціями»: а) управління розглядається як процес; 

б) сутність цього процесу виявляється в реалізації управлінських функцій; 

в) він спрямовується на досягнення цілей організації. 

Заслуговують на увагу результати досліджень тих учених, які, 

визначаючи поняттєво-термінологічний апарат досліджуваної нами 

проблеми, ґрунтуються на засадах діяльнісного підходу.  

Розповсюдженою серед науковців точкою зору є розгляд у якості 

продукту управлінської діяльності управлінського рішення. Останнє 

спрямовується на досягнення цілей організації і забезпечується реалізацією 

функцій управління  

Управління навчальним закладом (НЗ), з точки зору теорії систем, – це 

технологічний процес впливу на цілісну, відкриту, динамічну соціально-

педагогічну систему. Основою стабільного функціонування НЗ є дотримання 

нормативних вимог як передумови для його подальшого розвитку. Важлива 

складова цього – максимальне зменшення часу на виконання трудомісткої 

частини процесів, які циклічно повторюються в управлінській діяльності 

адміністрації НЗ, через створення єдиної системи збору, обробки та 

зберігання інформації з використанням комп’ютерних технологій. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні особливу увагу треба 

звернути на взаємовідповідність змін у освітньому процесі та системі 

управління. Поява НЗ різних типів, змістовна робота щодо запровадження 
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особистісно орієнтованого навчання, подальше входження України у світове 

інформаційне суспільство потребують конструювання ефективних систем 

управління із застосуванням технологій, адекватних процесам, що 

відбуваються в освіті. 

Розглядаючи теоретичні основи управління НЗ, треба звернути увагу 

на основні принципи управління.  

Принципи управління ґрунтовно описані Л.Даниленко, В.Пікельною, 

П.Третьяковим  та ін. Ці принципи мають свою динаміку розвитку згідно з 

цілями, які формує суспільство в той або інший період часу. Однак у цілому 

погляди зазначених вище авторів на основні принципи управління НЗ: 

демократизацію, гуманізацію, цілеспрямованість, оптимізацію, плановість, 

компетентність та ін., – збігаються. Щодо формування принципів управління 

конкретним НЗ, то, крім загальнодержавних і загальноосвітніх цілей, 

визначальний вплив на них мають цілі діяльності саме цього НЗ. 

У сучасній літературі переважно виділяють такі управлінські функції: 

аналіз, планування, організація, розпорядництво (або командування), 

мотивація, керівництво, координація, контроль, регуляція, комунікація, 

дослідження, оцінка, прийняття рішень, підбір персоналу, представництво і 

ведення переговорів. Більшість авторів пропонують підхід, заснований на 

об'єднанні суттєвих видів управлінської діяльності в невелику кількість 

категорій, які можуть бути застосовані до всіх організацій. Вони виділяють 

функції аналізу, планування, організації, мотивації і контролю. 

Цілком зрозуміло, що через методи управління безпосередньо 

реалізується виконання функцій управління НЗ, тому класифікації методів 

повинні створюватись або використовуватись у залежності від визначених 

функцій управління. 

Узагальнюючи сказане, відзначимо, що освіта в Україні знаходиться на 

якісно новому етапі свого розвитку. Успішна реалізація цього етапу значною 

мірою залежить від діяльності суб’єктів управління. Особливе значення це 

має на рівні управління основною ланкою освіти – навчальним закладом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ЮРИСДИКЦІЇ 

 

Здійснивши аналіз різних точок зору науковців щодо з’ясування 

сутності адміністративно-правового статусу органів державної влади, у тому 

числі й прокуратури, можна зробити висновок, що правовий статус 

прокурора як суб’єкта адміністративної юрисдикції є сукупністю закріплених 

нормами адміністративного права у відповідних нормативно-правових актах 
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прав та обов’язків, що надані йому для досягнення поставленої перед ним 

мети, виконання відповідних завдань і функцій у юрисдикційній діяльності. 

Такі науковці як: О. П. Альохін, Б. М. Бахрах, Є. Є Додін, 

О. О. Кармолицький, Н. В. Лебідь, А. М. Подоляка, С. Д. Хазанов до 

структури правового статусу державних органів відносять наступні блоки: 

цільовий; структурний (або організаційний) та компетенційний. Дещо схожої 

позиції дотримується О.Ю. Якімов, він складовими частинами правового 

статусу органу держави називає чотири елементи: цільовий блок; 

компетенція; організаційний блок елементів; відповідальність [1, с. 106]. При 

цьому в цільовий блок він включає такі категорії як «мета», «завдання», 

«функції». Враховуючи позицію зазначених науковців, пропонуємо до 

складових елементів правового статусу органів прокуратури як суб’єктів 

адміністративної юрисдикції включити такі: правова основа діяльності 

прокуратури; мета, завдання та принципи діяльності (цільовий блок); 

структура органів прокуратури, побудована за функціонально-

організаційним принципом (структурний блок); компетенція та 

повноваження органів прокуратури та їх посадових осіб (компетенційний 

блок); гарантії діяльності органів прокуратури та їх посадових осіб; 

юридична відповідальність за неправомірні дії або бездіяльність, допущені 

посадовими прокурорами у ході виконання покладених на них обов’язків у 

межах наданої їм юрисдикційної компетенції. 

Переходячи до характеристики складових елементів правового статусу, 

спочатку розглянемо правову основу діяльності прокуратури як суб’єкта 

адміністративної юрисдикції. Необхідно сказати, що діяльність органів 

прокуратури згідно із Законом України «Про прокуратуру» ґрунтується на 

засадах: верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і 

гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 

законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; 

територіальності; презумпції невинуватості; незалежності прокурорів, що 

передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального 

чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні 

службових обов’язків; політичної нейтральності прокуратури; 

недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів 

законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги до незалежності суддів, що 

передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо 

правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у 

порядку, передбаченому процесуальним законом; прозорості діяльності 

прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади 

прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням 

на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її 

надання; неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки [2]. 

Функції є основними взаємопов’язаними напрямами діяльності, що 

реалізуються як прокуратурою в цілому, так і її структурними підрозділами, 

посадовими особами для виконання загальної мети – захисту прав і свобод 

людини, загальних інтересів суспільства та держави. Безумовно функціям 
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властиві безперервність і постійність, необумовленість конкретними діями. 

Відповідно до ст. 5. Закону України «Про прокуратуру» функції прокуратури 

України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій 

прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускається. 

З приводу завдань хотілося б зазначити, що вони, як правило, мають 

тимчасовий характер, оскільки після їх досягнення в процесі юрисдикційної 

діяльності їх буде або знято, або змінено на нові. Не можна проголошувати 

як завдання положення постійного змісту. Водночас досить складно назвати 

функцію, не вказавши на призначення, тобто не визначивши відповідне 

завдання. На нашу думку, в правовому статусі прокуратури як суб’єкта 

адміністративної юрисдикції, чітке закріплення і розмежування функцій 

можливе й доцільне шляхом вказівки на завдання, що визначені 

Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Таким чином, метою діяльності органу прокуратури як суб’єкта 

адміністративної юрисдикції є захист особи, її прав і свобод, власності, 

навколишнього середовища, громадського порядку, встановленого порядку 

функціонування різних державних органів, а також підприємств, установ, 

організацій у відповідних галузях промисловості, будівництві, транспорту, 

зв’язку, фінансів, сільського господарства тощо, яка досягається шляхом 

вирішення таких завдань як своєчасне, всебічне, повне та об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з 

законодавством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також 

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, попередження правопорушень, виховання громадян у дусі 

дотримання законів та зміцнення законності (ст. 245 КУпАП). Тобто ціль 

участі прокурора у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення полягає у забезпеченні захисту прав, свобод та інтересів 

громадян, публічних інтересів під час здійснення провадження у цих справах, 

забезпечення законності на всіх його стадіях. 

Відносно компетенції прокуратури як суб’єкта адміністративної 

юрисдикції зазначимо, що в юридичній літературі існує думка, що 

компетенція державного органу являє собою “коло підвідомчих цьому органу 

питань з відповідним обсягом прав та обов’язків, які необхідні для їх 

вирішення” [3, с. 102]. Водночас вказівка у законодавстві на коло питань, 

підвідомчих органу (зокрема глава 17 КУпАП, де використаний термін 

“підвідомчість справ”), не означає, що саме ці питання є самостійним, 

відмінним від повноважень та обов’язків елементом компетенції органу. 

Таким елементом є повноваження та обов’язки вирішувати або брати участь 

у вирішенні цих справ. Компетенція прокуратури починається з 

встановлення суспільних відносин, в межах яких вона діє, тобто “кола” її 

діяльності. Фактично це коло діяльності прокуратури в його юридично 

значущому відображенні в законодавстві можна назвати предметом її відання 

(“підвідомчістю”). Водночас слід зауважити, що предмет відання 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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(підвідомчість) як складова компетенції органів прокуратури визначає ті 

суспільні відносини, в яких вони як суб’єкти адміністративної юрисдикції 

юридично компетентні. Тобто, встановлення підвідомчості є розмежуванням 

компетенції між органами (посадовими особами) прокуратури, а орган 

(посадова особа) прокуратури має право розглядати і вирішувати лише ті 

питання, які належать до його відання. 

Структура компетенції прокуратури як суб’єкта адміністративної 

юрисдикції не вичерпуються лише предметом відання до її складу входять 

також повноваження та обов’язки.  

Стаття 214 КУпАП “Розмежування компетенції органів, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення” 

закріплює не повноваження (компетенцію), а підвідомчість справ, що є 

суттєвою прогалиною та недоліком в нормативному регулюванні. У статтях 

218–244 КУпАП закріплено лише підвідомчість органам адміністративної 

юрисдикції справ (предмети відання) і взагалі відсутні категорії 

повноважень.  

До структурного блоку правового статусу прокуратури як суб’єкта 

адміністративної юрисдикції належать положення, які визначають порядок 

утворення і структуру прокуратури, порядок зайняття посади прокурора та 

порядок звільнення, що закріплені у Законі України «Про прокуратуру». 

Єдність системи прокуратури України забезпечується: єдиними 

засадами організації та діяльності прокуратури; єдиним статусом прокурорів; 

єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів; 

фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України; 

вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами 

прокурорського самоврядування [2]. 

Невід’ємною частиною правового статусу прокуратури як суб’єкта 

адміністративної юрисдикції є відповідальність, оскільки орган 

адміністративної юрисдикції зобов’язаний нести відповідальність у випадку 

порушення законності, прав особи в процесі здійснення своїх функцій. 

Отже, правовий статус прокуратури як суб’єкта адміністративної 

юрисдикції є складним правовим явищем, яке включає в себе декілька 

взаємообумовлених структурних елементів. При цьому, зауважимо, що 

законодавча регламентація цього правового статусу потребує вдосконалення 

в частині уніфікації норм, що визначають підстави участі прокурора в 

провадженні в справах про адміністративні правопорушення, його права та 

обов’язку в одному законодавчому акті – КУпАП з конкретизацією у 

відповідному окремому наказі Генерального прокурора України «Про 

порядок організації захисту прав осіб органами прокуратури під час 

провадження в справах про адміністративні правопорушення». Водночас 

удосконалення правового статусу прокуратора як суб’єкта адміністративної 

юрисдикції неможливе без прийняття Кодексу про адміністративні 

проступки, Адміністративно-процесуального та Адміністративно-

процедурного кодексів, тому подальший розвиток цього статусу потребує 

удосконалення його нормативно-правового регулювання, конкретизації форм 
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та методів участі прокурора у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення, підвищення ефективності застосування до прокурора 

юридичної відповідальності тощо. 
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Публічне адміністрування – діяльність органів публічної адміністрації 

щодо задоволення публічних потреб (інтересу) фізичних та юридичних осіб, 

а публічна адміністрація є сукупністю державних та муніципальних органів, 

діяльність яких повинна спрямовуватися на задоволення публічного інтересу 

суспільства [1, с. 7]. Отож, навівши значення категоріально-термінологічної 

конструкції «публічне адміністрування» в адміністративістиці, та з метою 

поглибленішого аналізу характеристик відповідної категорії, у контексті 

юридичних адміністративних дисциплін, спершу необхідно перейти до 

з`ясування, саме категорії «адміністративно-правовий цикл», тобто правових 

дисциплін, що, в повній чи опосередкованій формах, відображають зміст, 

характерні риси та сутність публічного адміністрування в Україні. 

Так, передусім до юридичних дисциплін адміністративно-правового 

циклу, що викладаються у вищих школах (закладах 1 – 4 рівня акредитації), 

як і виключно загально-правового спрямування чи відомчо-правового, так і 

широко-профільного, в першу чергу, слід відносити такі класичні дисципліни 

галузевого характеру, як «адміністративне право» та «адміністративний 

процес». Однак, враховуючи широкоспекторне оновлення законодавчої та 

підзаконної адміністративної бази, а по-суті категоріальної трансформації 

правової основи діяльності органів державницького та муніципального 
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сектору, яка обумовлена низкою суспільних потрясінь, у частині зміни та 

розвороту політичного вектору розвитку держави в цілому, виникає і 

практична необхідність у чіткому упорядкуванні, систематизації та 

доповненні, навчального дисциплінарного масиву, в нашому випадку, 

дисциплін адміністративно-правового циклу.  

Чинне законодавство, певним чином, підштовхує та сприяє навчально-

наукові інституції та їх структурні підрозділи (інститути, факультети, 

кафедри) розробляти все нові і нові, курси, в тому числі спецкурси, з 

адміністративної тематики. Це особливо актуально тоді, коли, як уже 

зазначалося, відбуваються певні суттєві нормативні зміни, що, в свою чергу, 

виступають такою собі теоретичною передумовою, що підштовхує 

вітчизняних адміністративістів на розробку та впровадження нового 

категоріального обігу, а надалі і новітніх інститутів. Або все навпаки, наукові 

напрацювання у царині адміністративістики, можуть слугувати, відповідним 

стимулюючим механізмом для вітчизняного законодавця, у частині 

удосконалення нормативної бази.  

Як приклад, візьмемо ново-впроваджений у систему адміністративного 

права інститут «адміністративних послуг», який набув кінцевого 

нормативно-досконалого зразка, тільки у 2012 р. (після прийняття закону 

«Про адміністративні послуги»), а певних структурно формуючих 

нормативно-теоретичних обрисів починаючи з середини двохтисячних 

(2006 р.) [2; 3].  

Нині ж інститут адміністративних послуг, без перебільшення, можна 

відносити до ключових пріоритетів удосконалення діяльності виконавчої та 

муніципальної влади. Беручи приклад у, успішної за своєю суттю, зручної 

для громадськості так і для бізнес середовища, європейської моделі 

державного урядування, що попередньо нами охарактеризовано, як публічне 

адміністрування у контексті того, що нинішнє політичне керівництво 

держави поступово реалізовує відповідну практику у різних сферах публічної 

діяльності виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, це 

систематичне утворення, все нових і нових центрів надання адміністративних 

послуг, впровадження нових it-сервісів на електронних веб-ресурсах (сайтах, 

порталах), пере-налаштування процедури надання послуг шляхом утворення 

нових електронних операційних систем документообігу за принципом 

«єдиного вікна» та інше. 

В свою чергу, нормативні та теоретично-категоріальні зміни [4] 

торкнулися і інститут «державної та муніципальної служби», який 

автоматично трансформувався у інститут «публічної служби» після появи 

норми (п. 15 ч. 1 ст. 3) у Кодексі адміністративного судочинства України 

(далі – КАСУ), згідно якої публічна служба – діяльність на державних 

політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова 

служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша 

державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування [5].  
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Ну, а по-суті, головною новацією адміністративно-процесуальної 

науки, у частині виокремлення нового інституту адміністративного права – 

адміністративної юстиції (судочинства), що в подальшому, на науково-

теоретичному рівні трансформувався у окрему дисципліну «адміністративне 

судочинство», стало те, що у 2004 р. був прийнятий Кодекс 

адміністративного судочинства (далі – КАСУ), який вступив в силу в 2005 р.  

Причому, в залежності від методичних напрацювань структурних 

підрозділів вищих навчальних закладів та наукових розробок окремих 

юридичних шкіл, правовідносини адміністративної юстиції виступають 

предметами, чи то окремих дисциплін, таких як «адміністративне 

судочинство», «адміністративний процес» чи фундаментальної дисципліни 

адміністративно-правового циклу «адміністративне право». 

Відповідно, наслідки даних законодавчих, наукових та навчально-

методичних модифікацій, у частині розробки все нових і нових інститутів 

адміністративно-правового циклу зумовлено тим, що у низці вітчизняних 

вищих закладах, а саме у їхніх структурних підрозділах було введено новітні 

дисципліни адміністративно-правового та процесуального спрямування, що 

раніше окремо не викладалися. Зокрема до таких дисциплін на сучасному 

етапі (починаючи із кінця першого десятиліття двохтисячних) відносяться 

курси: «адміністративна реформа», «публічне адміністрування», «правове 

регулювання надання адміністративних послуг» та інші; 

дещо раніше (в більшості розпочинаючи з дві тисячі п’ятого (2005) р.), 

і такі курси, як: «адміністративне судочинство», «адміністративна юстиція», 

«актуальні проблеми адміністративного судочинства» та інші; 

ще раніше (приблизно кінець дев’яностих, початок двохтисячних): 

«адміністративно-деліктне право», «адміністративна відповідальність» та 

інші. 

Таким чином, очевидність впливу концепції «публічного 

адміністрування» на розвиток юридичних дисциплін адміністративно-

правового циклу зумовлена: 

перше, нормативними змінами у контексті системного оновлення 

нормативно-правової бази, передусім законодавчої бази, коли мова йде про 

функціональне впровадження нових інститутів адміністративного 

юридичного циклу (інститути «адміністративної юстиції (КАСУ 2005 р.)», 

«адміністративних послуг (ЗУ «Про адміністративні послуги 2012 р.)»);  

друге, теоретично-категоріальними змінами, у частині оновлення 

понятійного апарату, що виступають логічним завершенням (наслідком) 

проводимих фундаментальних наукових напрацювань провідними науково-

методичними правовими адміністративними школами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Наукові пошуки шляхів детінізації економіки активізувалися та тривають 

на теренах України та інших кран світу протягом останніх десятиліть. Проте, 

результати різних соціологічних досліджень, викладені у аналітичних звітах 

суб’єктів владних повноважень, доповідях наукових центрів свідчать про те, що 

якщо і спостерігаються періодичні позитивні зрушення у зниженні рівня тіньової 

економіки по відношенню до ВВП, вони мають короткостроковий характер та 



 

145 

змінюються періодами різкого зростання тіньової економіки, що є дуже 

відчутним для суспільства на тлі загострення політичної, економічної ситуації у 

країні.  

На сьогодні залишається відкритим питання наукового визначення поняття 

тіньової економіки та її елементів (джерел), власне як і питання про те, чи є ця 

категорія суто економічною, чи й правовою, чи якийсь абстрактний «феномен», 

що може бути конкретизований через суміжні явища: корупції, нелегальної 

зайнятості, економічної злочинності, організованої злочинності, тощо. Крім 

теоретичних напрацювань з розробки методів обчислення рівня тінізації 

вітчизняної економіки, її детермінантів, наприкінці дев’яностих – початку 

двохтисячних років були презентовані окремі політичні програми, що 

передбачали заходи у напрямі детінізації, які, однак, не мали системного 

характеру.  

У наукових колах постійно наголошується на необхідності розробки та 

впровадження державних заходів детінізації, які поєднують політичні, правові, 

організаційні та регулятивні [1, с. 34]. В. Попович вказує, що для розробки 

системи державних заходів протидії тінізації суспільно-економічних відносин 

визначення збалансованої кримінальної, загально-правової, соціально-

економічної, обліково-технологічної, інформаційно-технологічної та технічної 

політики держави, перш за все, слід відмовитися від поверхневих, конюнктурно-

ситуаційних підходів до вирішення означених проблем. Спрямованість та 

структура таких організаційних та правових заходів повинна розроблятися на 

основі комплексного підходу, тобто врахування економіко-правової спеціалізації 

всіх наявних різнорівневих та різнопрофільних джерел тінізації суспільно-

економічних відносин і, насамперед, за допомогою економіко-правового 

стимулювання законної підприємницької діяльності. Саме на цих засадах можна 

знайти оптимальний баланс між ринковою саморегуляцією та державним 

регулюванням економічних відносин, а також відрізнити здорову 

підприємницьку ініціативу від шахрайства [2, с. 211-212]. Разом із тим, не можна 

не відзначити, що у більшості пострадянських правових досліджень проблем, 

пов’язаних із протидією тіньовій економіці, в тому числі і у роботі В. Поповича 

«Теорія і практика детінізації економіки» зосереджується увага на протидії 

економічним злочинам, що авторами визначаються складовою, чи то 

«джерелом» тіньової економіки, залишаючи поза увагою такі важливі й 

дійсно багаточисельні складові, як адміністративні та інші правопорушення у 

сфері економіки. 

Варто погодитися із тезою, що правове регулювання детінізації 

економіки має багато аспектів, в тому числі й адміністративно-правові, що, 

однак залишаються поза увагою вітчизняної науки. Адміністративне право ж, 

поза всілякими сумнівами, є одним із найважливіших регуляторів 

економічних відносин. Відповідно, важко перецінити звернення до питань 

адміністративно-правового забезпечення детінізації економіки з урахуванням 

того, що межі адміністративно-правового регулювання та методи його 
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здійснення в сучасних умовах зазнають суттєвої трансформації у зв’язку із 

переходом від адміністративно-командної системи управління до публічно-

сервісної. На користь таких висновків свідчать і тенденції, які мають місце у 

законодавстві. З’являється значна кількість нормативно-правових актів, що 

визначають правовий статус суб’єктів управління, засади запобігання 

корупції, порядку проходження державної служби, акцентується увага на 

необхідності позитивного процедурного регулювання відносин шляхом 

прийняття Кодексу про адміністративну процедуру (адміністративно-

процедурного). Втілення в життя України державної політики з детінізації 

економіки безпосередньо залежить від правового та, особливо, 

адміністративно-правового регулювання. 

Слід зазначити, що у роботах вітчизняних вчених-економістів часто 

згадується про такий захід адміністративно-правого впливу як 

відповідальність за ухилення від оформлення трудових відносин між 

працівником та роботодавцем, а також за ухилення від сплати податків і 

страхових внесків. Також до механізмів детінізації відносять, зокрема, 

реформування національної системи фінансового контролю за здійсненням 

протизаконної діяльності у напрямі розробки конкретних інструментів 

обмеження тіньових систем перерозподілу фінансових ресурсів за кожним 

конкретним випадком; формування спеціального реєстру та загального переліку 

декларацій із заявленими до відшкодування сумами ПДВ, які вважаються 

сумнівними; застосування мінімальних цін на високоліквідні імпортні товари 

(передусім підакцизні) для розрахунків і сплати податків; створення інституту 

представників митної та податкової служби в зарубіжних країнах (для обміну 

інформацією про оподаткування зовнішньоекономічної діяльності українських 

суб’єктів підприємництва); запровадження моніторингу за внутріфірмовими 

цінами в межах холдінгових компаній; застосування змін в організаційній 

структурі державних холдінгових компаній, (зокрема, позбавлення підприємств 

прав юридичної особи) та інше [3, с. 35]. 

Нині, на перешкоді проведення адміністративної реформи стоїть 

економічна криза, подолання якої передбачає застосування комплексних 

заходів, спрямованих на відновлення стабільного стану економіки. Проблема 

протидії різноманітним проявам економічної кризи та детінізації фінансово-

господарських відносин в Україні ускладнюється тим, що весь 

глобалізований руйнівний масив в історично часовому плані виник у 

короткий термін і стрімко поширюється, а відповідна науково-обґрунтована 

економічна, організаційно-управлінська та правова інфраструктура заходів 

напрацьовується дуже повільно [4], а дослідження у межах окремих правових 

наук фрагментарні чи взагалі відсутні. 

Основним стратегічним вектором продовження економічних реформ 

слід визначити створення соціально орієнтованої ринкової економіки на базі 

відродження та прискореного розвитку перспективних секторів вітчизняного 

виробництва, моделювання його за оціночним критерієм приросту 
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економічного ефекту, а головним завданням поточного періоду є надання 

більшої керованості процесам, що відбуваються в економіці і соціальній 

сфері України. Cеред основних заходів, спрямованих на вирішення існуючих 

проблем, можна визначити насамперед створення національної доктрини 

економічного реформування в Україні, яка б висвітлювала стратегію 

державного регулювання економіки, співвідношення важелів управління на 

різних його рівнях в ринкових умовах із врахуванням тих змін, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі. 

Варто зауважити, що наукове вивчення тіньової економіки не досягло 

того рівня розвитку, коли, дослідницькі підходи отримали достатню 

апробацію у суспільно-практичній діяльності та сформовані сталі й 

загальновизнані поняття та методологічні засади, на основі яких 

здійснюється пізнання та протидія зазначеному явищу. В умовах пошуку 

ефективних заходів впливу велике значення набуває орієнтувальна 

діяльність, що включає діагностику теперішнього стану наукового пізнання 

тіньової економіки та визначення перспектив подальшого розвитку 

дослідницького процесу.  

Зокрема, Україна потребує комплексних фундаментальних та 

прикладних досліджень з метою розробки і вдосконалення правових 

механізмів забезпечення регулювання економічного буття та викорінення 

негативних процесів та явищ, зокрема, тіньової економіки. Серед основних 

проблем функціонування вітчизняної правової науки є її низький попит в 

окремих сферах діяльності людини. Це прямо впливає на окреслені проблеми 

детінізації економіки, заходи проведення якої повинні розроблюватися, у 

першу чергу, в наукових колах з високим рівнем якості та динаміки наукових 

досліджень, з урахуванням новітнього стану правового регулювання 

економіки. До того ж, варто наголосити, що детінізація вітчизняної 

економіки має стати одним із основних об’єктів адміністративно-правової 

науки, якій, вважаємо, під силу вирішити проблему підвищення масштабів 

однієї із загроз національній безпеці України.  
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КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ 

 

На необхідність перегляду вітчизняних форм юридичної 

відповідальності у напрямку їх гуманізації та всебічного захисту прав і 

свобод громадян неодноразово у своїх рекомендаціях звертав увагу і 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) [1], практика якого визнана в 

Україні джерелом права та який має пріоритет над національним 

законодавством.  

Питанням пріоритетності побудови демократичної системи 

кримінальної юстиції на державному рівні в Україні серйозно розпочала 

займатись Національна комісією зі зміцнення демократії та утвердження 

верховенства права (дорадчого органу при Президентові України створеного 

Указом Президента України від 5 липня 2005 р. № 1049), якою було 

закладено ідею запровадження кримінального проступку.  

Одночасно про необхідність запровадження кримінальних проступків 

заявили і члени робочої групи Центру політико-правових реформ з 

реформування адміністративної відповідальності (відомі вітчизняні 

представники адміністративно-правової науки). Пропозиції в частині 

кримінальних проступків фахівці виклали у положеннях розробленого 

проекту Концепції реформування інституту адміністративної 

відповідальності [2]. 

Але більш стрімкого розвитку набуває проект Концепції державної 

політики у сфері кримінальної юстиції, який 16 жовтня 2007 р. було 

представлено на засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та 

утвердження верховенства права, що відбулося за участю Президента 

України В. Ющенка, де він дістав загалом схвальну оцінку.  

15 лютого 2008 р. доопрацьований проект концепції був розглянутий 

на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. За результатами 

розгляду Президент України В. Ющенко 8 квітня 2008 р. видав Указ «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про хід 

реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 

15 лютого 2008 р. № 311 (далі – Концепція). 

Згідно з цієї Концепцією, до категорії кримінальних (підсудних) 

проступків мають бути віднесені: а) окремі діяння, що за чинним 

Кримінальним кодексом України (далі КК) відносяться до злочинів невеликої 

тяжкості; б) передбачені чинним Кодексом України про адміністративні 
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правопорушення (далі – КУАП) діяння, які мають «судову юрисдикцію» і не 

є управлінськими (адміністративними) за своєю суттю (дрібне хуліганство, 

дрібне викрадення чужого майна тощо). 

Крім того, на сьогодні окреме бачення доцільності інституту проступку 

викладене фахівцями Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого в «Концепції впровадження проступку шляхом прийняття 

Закону (кодексу) України про проступки» [3]. Науковці доводять, що ідея 

розмежування злочинів і проступків реалізована в законодавствах Австрії, 

Англії, Бельгії, Нідерландах, Іспанії, Латвійської Республіки, Литовської 

Республіки, Республіки Сан-Марино, США, Швейцарії, ФРН, Франції. А 

також зазначають, що в окремих країнах категорія проступку 

виокремлюється у межах кримінального права (законодавства), в інших – у 

спеціальних нормативних актах.  Натомість, чинне вітчизняне кримінальне 

законодавство України на теперішній час містить цілу низку таких діянь, які 

за ступенем своєї суспільної небезпечності далеко не завжди відповідають 

поняттю та змісту злочину як найбільш суспільно небезпечного виду 

правопорушень, що обумовлює необхідність їх декриміналізації. Також, 

фахівцями констатується наявність потреби у спеціальній процедурі 

розслідування та розгляду діянь так званої «судової юрисдикції», яка на 

даний час у межах КУАП реалізована далеко не в повному обсязі, але її 

втілення в законодавство вкрай необхідне, бо вона створювала б необхідні 

правові (законодавчі) гарантії забезпечення повної та всебічної охорони прав 

і свобод особи, притягнутої до відповідальності. Тобто, мова йде про новий 

підхід у визначенні форми юридичної відповідальності, відмінний від 

адміністративної та кримінальної виражений у окремому нормативному акті 

– Законі (Кодексі) України про проступки. Такий підхід на думку фахівців 

призведе до гармонізації законодавства України із законодавством країн 

Європи, наблизить до європейських правових стандартів. А також, 

забезпечить реалізацію державної політики щодо гуманізації кримінальної 

відповідальності шляхом декриміналізації низки діянь, що на теперішній час 

визнаються злочинами; забезпечить повний та всебічний захист прав і свобод 

особи, яка притягується до відповідальності за адміністративні 

правопорушення, які тягнуть за собою суворі види заходів впливу; зменшить 

кількість осіб, до яких застосовується такі покарання, як позбавлення чи 

обмеження волі та осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності й 

у зв’язку з цим мають судимість.  

Такої позиції дотримуються і вчені М. Хавронюк та А. Хавронюк 

вбачаючи, що найбільш логічним було би створення самостійного Кодексу 

кримінальних проступків. Оскільки на їх думку, шлях розміщення 

кримінальних проступків у чинному КК не може бути визнаний 

оптимальним, об’єднання злочинів і проступків створить плутанину у 

структурі норм КК України та інститутів. Крім того, розміщення в єдиному 

нормативному документі двох видів правопорушень вимагає суттєвої і 

невиправданої ревізії КК України та призведе до криміналізації значного 

масиву діянь, що негативно відобразиться на криміногенній ситуації в 
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суспільстві, штучно збільшить статистичні показники та створить негативне 

уявлення про політичну ситуацію в країні [4]. Таку позицію підтримують 

наголошуючи на необхідності створення окремого законодавчого акту вчені 

Ю. Усманов [5], Р. Мудрак [6], О. Книженко [7]  

Ця позиція науковців є доцільною та обґрунтованою але разом із цим в 

юридичні літературі зустрічаються і пропозиції закріплення кримінальних 

проступків у чинному КК України.  

Широкого відображення концептуальні моменти запровадження 

кримінального проступку в рамках діючого Кримінального кодексу України 

набули у модельному проекті Кримінального кодексу України 

підготовленому членами кафедри кримінального права Національного 

університету «Одеська юридична академія» у складі проф. В.О. Тулякова, 

проф. Н.А. Мирошниченко, доц. Н.Л. Березовської, доц. Д.О. Балабанової, 

асистента Н.М. Мирошниченко, доц. Ю.Ю. Коломієць-Капустіної, доц. 

М.М. Дмитрука, асистентів О.М. Поліщук, М.П. Ігнатенко, Л.К. Кравець та 

інших. Модельний проект оснований на концепті кримінального 

правопорушення в розумінні позицій ст. 6 Європейскої конвенції про основні 

права та фундаментальні свободи людини та практики ЄСПЛ. Ідею введення 

кримінального проступку до кримінального закону України фахівці вбачають 

достатньо зрілою, і підтверджують наявністю підстав її імплементації, яка на 

даний час вимагає єдності доктринальної думки [8]. 

Таким чином, запропоновані концепції запровадження кримінального 

проступку є авторським баченням можливої уніфікації різних наукових 

поглядів та міркувань щодо сутності цього правового явища, які на сьогодні 

набули ознак багатошарової структури, невизначеність якої нормами 

кримінального законодавства породжує наукову полеміку та гальмує 

подальший розвиток національної правової системи. 

На нашу думку, під концепцією кримінального проступку слід 

розглядати систему фундаментальних наукових поглядів і уявлень про явище 

притаманне кримінально-правовим відносинам, у яких неправомірними 

діями важливим групам суспільних відносин наноситься незначна шкоди.  

Крім того, «Концепція кримінального проступку» повинна бути 

науково-обґрунтованою, теоретично змодельованою, прогнозованою, 

виправданою дійсними потребами суспільного життя, перевіреною та 

апробованою ідеєю, а викладені пропозиція та рекомендації у ній стають 

необхідним продуктом для подальшої реалізації в закон.  
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Сучасна Конституція України створювалася на принципах визнання 

пріоритету міжнародних правових актів над внутрішніми нормами. Не стали 

виключенням права та свободи людини, закріплені у Загальній декларації 

прав людини [1, ст. 27]. Законодавець реалізував зазначені права та свободи 

на об’єкти інтелектуальної власності (ІВ) у двох окремих статтях Конституції 

України, чим гарантував: 
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– право володіння, користування і розпоряджання результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності [2, ст. 41]; 

– права громадянина на свободу літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості, захисті прав ІВ, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку із різними видами 

інтелектуальної діяльності [2, ст. 54]. 

Охорона наведених прав також забезпечується цивільним, 

адміністративним, митним та кримінальним законодавством. Останнє 

застосовується як крайній засіб і лише для кримінально-правової охорони 

соціальних цінностей, які потребують надійного захисту від суспільно-

небезпечних посягань. 

За Кримінальним кодексом України (ККУ) злочином вважається 

суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

злочину [3, ч. 1 ст. 11]. Одночасно з цим ККУ визнає, що не є злочином дія 

або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого ККУ, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки [3, ч. 2 ст. 11]. Малозначність шкоди визначається як її 

неістотність для фізичної чи юридичної особи, суспільства або держави. Їх 

регуляція виконується цивільним, митним та адміністративним 

законодавством України. 

Ознаками злочину є суспільна небезпека, кримінальна протиправність, 

винність, караність діяння та суб’єктність [4, стор. 657]. Суспільна небезпека 

виступає основною ознакою злочину. Вона є оцінною категорією, що 

характеризується певними діями чи бездіяльністю, завдає шкоди чи створює 

загрозу спричинення такої шкоди об’єктам, що охороняються ККУ. 

Суспільна небезпека не є сталим поняттям й постійно видозмінюється під 

впливом певних факторів (істотних обставин), які зумовлюють необхідність 

криміналізації (або навпаки, декриміналізації) певного виду діяння. Ці 

фактори можуть бути негативними або позитивними наслідками науково-

технічного прогресу, екологічних, демографічних змін, соціальних реформ у 

суспільстві тощо. 

Необхідно визнати, що суспільна небезпека злочинів у сфері ІВ полягає 

у небезпечності наслідків для економіки держави. Це твердження випливає з 

двох фактів: по-перше ІВ є засобом підвищення ефективності виробництва, а 

по-друге – є частиною економіки, яка у світових державах складає значний 

обсяг ВВП. Достатньо зазначити, що за інформацією Департаменту торгівлі 

США у сфері виробництва інтелектуальної продукції задіяна шоста частина 

працівників (27 млн. чол.), які забезпечують третину ВВП країни [5, 

стор. 34]. 

Окремі науковці прямо вказують, що право ІВ є фактично дозволеною 

законом монополією, яка забезпечує конкурентну перевагу товарів та послуг 

в умовах глобалізації світової економіки [6, с. 237]. По суті це новий, 

невичерпаний та вирішальний ресурс, який забезпечує економічний розвиток 
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суспільства, шляхом стимулювання творчої діяльності його членів та 

створення можливості для ефективної комерціалізації об’єктів права ІВ. 

Кримінальна протиправність, як ознака злочину, полягає у порушенні 

особою конкретної кримінально-правової норми. Кримінальна 

протиправність тісно пов’язана із суспільною небезпечністю та є її 

юридичною ознакою. ККУ встановлює вичерпний перелік злочинів проти 

об’єктів ІВ, а саме:  

– порушення авторських та суміжних прав [3, ст. 176];  

– порушення права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію [3, ст. 177]; 

– незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва [3, ст. 203-1]; 

– незаконне використання знака для товарів та послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару [3, ст. 229]; 

– незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю [3, ст. 231]; 

– розголошення комерційної або банківської таємниці [3, ст. 232]. 

Зазначений перелік злочинів є виключним та не підлягає розширенню 

із застосуванням ККУ за аналогією [3, ч. 4 ст. 3]. У той же час, у науковому 

середовищі обговорюється необхідність криміналізації інших видів діянь 

проти права ІВ, об’єктом яких виступають результати інтелектуальної 

творчої діяльності, наприклад породи тварин або наукові відкриття [7, 

стор. 196]. 

Окремі науковці, які досліджували злочини проти права ІВ, встановили 

однорідність та внутрішній зв’язок між статтями ККУ за злочини у сфері ІВ. 

У своїх працях вони наводять відповідні аргументи та пропонують виділити 

їх у окремий розділ ККУ [8, ст. 126; 9, стор. 12] або суттєво переробити та 

доповнити існуючі статті ККУ [10, стор. 15]. 

Наступною ознакою злочину є його винність. Вона є другою 

матеріальною ознакою злочину та виявляється у момент його скоєння й 

відображає ставлення суб’єкту злочину до наслідків власних дій. В 

залежності від обставин ККУ кваліфікує усі злочини, як скоєні умисно чи з 

необережності, поділяючи умисел на прямий або непрямий, а необережність 

– на злочинну самовпевненість або злочинну недбалість.  

У випадку злочинів проти права ІВ принцип суб’єктивного 

інкримінування не передбачає жодних виключень й вимагає доведення вини 

суб’єкту злочину у законному порядку із встановленням її обвинувальним 

вироком суду [3, ч. 2 ст. 2]. Для злочинів проти права ІВ характерним є 

свідоме та вольове ставлення до нього суб’єкту злочину. При цьому 

особливості вини суб’єкту злочину будуть визначатися результатом 

інтелектуальної творчої діяльності, на який вчинено злочинне посягання, 

його способом, наслідком та іншими об’єктивними ознаками. 
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Ще однією обов’язковою ознакою злочинів проти права ІВ є їхня 

караність. Під караністю розуміється наявність певного виду та терміну 

покарання за вчинення злочину. Караність визначається ступенем суспільної 

небезпеки та кримінальною протиправністю діяння, а саме покарання 

визначається як спосіб виконання основних завдань ККУ [3, ч. 2 ст. 1]. 

Згідно чинного ККУ за усі злочини проти прав ІВ передбачені певні 

кримінально-правові санкції. Уникнути кримінальної відповідальності чи 

покарання судом за порушення диспозиції певної статті злочинець може 

отримавши амністією або помилування. Слід зазначити, що передбачені ККУ 

санкції за злочини проти права ІВ є незначними у порівнянні із більшістю 

економічно розвинених країн світу. Так, за порушення авторського і 

суміжних прав ст. 176 ККУ передбачає покарання у вигляді 2 років 

позбавлення волі, у той час як за аналогічний злочин у Польщі передбачено 

до 5 років, у США – до 10 років, а у Малайзії – до 20 років [11, стор. 45]. 

Останньою ознакою цього виду злочинів є їх суб’єктність. За ККУ 

злочини проти права ІВ не відносяться до найбільш небезпечних діянь. Їх 

суб’єктом є фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 

віку, з якого настає кримінальна відповідальність [3, ч. 1 ст. 18]. Юридичну 

або неосудну особу не можна визнати суб’єктом цих злочинів, однак п’ять 

статей ККУ передбачають спеціальний суб’єкт злочину, як то: 

– службова особа, що використовує службове становища [3, ч. 3 

ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229]; 

– особа, якій відома комерційна або банківська таємниця у зв’язку з 

професійною або службовою діяльністю [3, ст. 232]. 

– суб’єкт господарювання, який порушує порядок обігу дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва [3, ч. 4 ст. 203-1]. 

Розглянуті ознаки злочинів проти прав ІВ дозволяють виділити їх 

характерні риси, запропонувавши авторське визначення такої категорії 

протиправних дій. Злочини проти права ІВ це кримінально карані суспільно 

небезпечні винні дії суб’єктів, які посягають на встановлений порядок 

набуття, володіння, користування і розпоряджання майновими і особистими 

немайновими правами на результати літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості людини та індивідуалізації товарів, послуг, їх власників 

чи кваліфікованого походження. 

З наведеного випливає, що злочини проти права ІВ становлять окремий 

вид злочинів, із притаманними їм ознаками. Існують певні прогалини у 

кваліфікації таких злочинів за чинним ККУ, а окремі види дій, які 

порушують права на інтелектуальну творчу діяльність людини, не враховані 

у ньому. Існуючі санкції за злочини проти права ІВ явно не відповідають їх 

суспільній небезпеці, перешкоджають економічному розвитку України у 

сучасному глобальному співтоваристві, ставлячи під загрозу саме існування 

нашої країни. 
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Для врегулювання перерахованих недоліків вбачається за доцільне 

доопрацювати існуючу редакцію ККУ шляхом виділення злочинів проти 

права ІВ у окрему главу, розширення бази кримінальних дій, які посягають 

на встановлений порядок захисту цих прав та підвищення санкцій за їх 

порушення до рівня, що відповідає економічно-розвинутим країнам світу, в 

яких дохід від реалізації інтелектуального продукту складає не менш ніж 5% 

власного ВВП. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯМ ПРАВ 
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КОРДОНІ УКРАЇНИ 

 

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке 

являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи 

бездіяльність, що посягають на порядок переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України, 

пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю 

та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що 

перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на 

органи доходів і зборів, та за які передбачена адміністративна 

відповідальність [1, ст. 458]. Адміністративна відповідальність за такі 

правопорушення настає у разі, якщо вони не тягнуть за собою кримінальну 

відповідальність. 

Мірою адміністративної відповідальності є адміністративні стягнення, 

які встановлюють міру юридичної відповідальності особи за скоєння 

адміністративного правопорушення, в тому числі порушення митних правил. 

Вони також є заходами адміністративного примусу держави, які 

застосовуються до особи, що вчинила адміністративне правопорушення.  

Відповідно до статті 476 Митного Кодексу України (далі – МКУ) 

переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав 

інтелектуальної власності є одним із видів порушення митних правил [1, 

ст. 476]. 

Питання адміністративного стягнення за порушення митних правил, в 

тому числі переміщення товарів через митний кордон України з порушенням 

прав інтелектуальної власності було предметом дослідження багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І.Г. Бережнюка, П.В. Пашка, 

В.В. Сидоренка, К.І. Садікової, Л.О. Батанової, Є.В. Додіна, С.А. Дуженка, 

С.В. Кувакіна, С.В. Ківалова, І.М. Чобіт, В.В. Ченцова, В.А. Свириди, 

Н.В. Волкової, М.М. Каленського, В.О. Жарова, Т.М. Шевелевої, 

І.Е. Василенка, В.С. Дроб’язка, І.В. Стрижак Д. Лонг, П. Рей та ін. 

Що стосується поняття адміністративні стягнення, то відповідно до 

ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) 

вони визначаються як мірою адміністративної відповідальності, які 

застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил 
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співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим 

правопорушником, так і іншими особами [2, ст. 23]. 

В адміністративній науці даються різні визначення поняття 

адміністративних стягнень. На думку науковця С.Г. Стеценка 

адміністративні стягнення – це прояв негативної реакції держави на вчинене 

особою адміністративне правопорушення, а за суттю воно є санкцією 

адміністративно-правової норми, яка застосовується у разі невиконання 

припису цієї норми [3, с. 236]. І.Г. Бережнюк їх визначає як форму 

реагування держави (її органів) на порушення адміністративно-правової 

норми. Тобто, це є примусовий вплив держави морального, матеріального 

або фізичного характеру на правопорушника. На його думку метою 

стягнення є покарання порушника; виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення; запобігання вчинення ними й іншими 

особами порушень в майбутньому [4, с. 278-279]. 

Виходячи із змісту та мети адміністративних стягнень Л.О. Батанова та 

Н.В. Хорощак охарактеризовують їх як: а) міру відповідальності; б) міру 

виховання (виховна ціль щодо особи, яка скоїла правопорушення, та інших 

осіб); в) профілактичний захід (попереджувальна ціль – запобігання 

вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 

особами) [5, с. 44; 6, с. 34]. Таку думку з ним поділяє й вчений С.В. Ківалов, 

який також охарактеризовує адміністративних стягнення, як міру виховання, 

запобігання та відповідальності, яку він називає – карання [7, с. 226-227]. 

Деякою мірою варто погодитись з авторським визначенням поняття 

адміністративних стягнень В.В. Ченцова, який аналізуючи ознаки 

адміністративних стягнень, що призначаються за порушення митних правил 

сформував його як міру покарання, що призначається керівником органу 

доходів і зборів або суддею особі, винній у вчиненні порушення митних 

правил [8, с. 213]. 
Повний перелік видів адміністративних стягнень, які застосовуються за 

адміністративні правопорушення закріплені в ст. 24 КУпАП – це 

попередження, штраф, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення 

спеціального права, виправні роботи та адміністративний арешт [2, ст. 24].  

За порушення митних правил можуть бути накладені три види 

адміністративних стягнень, які закріплені в ст. 461 МКУ – це попередження, 

штраф та конфіскація [1, ст. 461]. За своєю юридичною суттю попередження 

носить моральний характер, а штраф і конфіскація – майновий характер. Цей 

вичерпний перелік стягнень на думку В.В. Ченцова становить систему 

стягнень, побудовану за принципом: від менш суворого – до більш суворого 

покарання [8, с. 215]. 

Законодавець за порушення митних правил визначає лише два види 

адміністративних стягнень: основні та додаткові. До основних 

адміністративних стягнень відносяться попередження та штраф. Конфіскація 

товарів та транспортних засобів може застосовуватися як основне і як 

додаткове адміністративне стягнення. Слід відмітити, що за одне і те саме 

правопорушення може накладатися тільки основне або основне і додаткове 
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адміністративні стягнення. Вразі, якщо статтею, якою встановлюється 

адміністративна відповідальність за порушення митних правил, 

передбачається основне і додаткове адміністративні стягнення, застосування 

лише додаткового адміністративного стягнення без основного не 

допускається [1, ст. 462]. 

Відповідно до ст. 476 Митного Кодексу України (далі – МКУ) 

переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав 

інтелектуальної власності є одним із видів порушення митних правил [1, 

ст. 476]. За ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї 

території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької 

діяльності, з порушенням прав інтелектуальної власності передбачено 

адміністративні стягнення: штраф в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян та конфіскація товарів, що переміщуються з 

порушенням права інтелектуальної власності [1, ст. 476]. 

Штраф покладається на особу, яка притягується до адміністративної 

відповідальності за таке правопорушення, обов’язку сплатити до державного 

бюджету грошові кошти у сумі, яка визначається МКУ залежно від виду та 

характеру вчиненого правопорушення. До речі, сплата штрафу, якщо при 

цьому не застосовується адміністративне стягнення у вигляді конфіскації 

товарів, транспортних засобів, не звільняє особу, яка вчинила порушення 

митних правил, від сплати митних платежів [1, ст. 464]. 

На нашу думу штраф є основним видом адміністративного стягнення. 

На відміну від цивільно-правового штрафу, який носить компенсаційний 

характер, виконує каральну функцію у вигляді обов’язкової сплати до 

державного бюджету грошових коштів встановленого розміру. 

Конфіскація полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних 

засобів та безоплатній передачі їх у власність держави. Згідно з МКУ 

конфіскації підлягають лише транспортні засоби комерційного 

призначення – безпосередні предмети порушення митних правил, 

транспортні засоби із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що 

використовувалися для приховування товарів – безпосередні предмети 

порушення митних правил від митного контролю та транспортні засоби, що 

використовувалися для переміщення товарів – безпосередні предмети 

порушення митних правил через митний кордон України поза місцем 

розташування митного органу. Не підлягають конфіскації тільки транспортні 

засоби комерційного призначення, які використовуються виключно для 

перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за 

визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до 

розкладу руху на підставі міжнародних договорів. 

Отже, адміністративні стягнення за переміщення товарів через митний 

кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності є складовим 

елементом змісту інституту адміністративної відповідальності. Їх 

застосування повинно базуватися на єдиному законодавчо закріпленому та 

чітко встановленому механізмі та стати дієвим інструментом в боротьбі з 
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незаконним переміщенням контрафактних товарів через митний кордон 

України.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО 

АПАРАТУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 

БАНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Стабільність економічного зростання держави забезпечується 

ефективністю державного управління банківською системою, спрямованою 

на активізацію кредитування реального сектору економіки та задоволення 

потреб населення. Державне управління банківською системою України 

можна представити такими видами діяльності Національного банку України 

(далі – НБУ), як: банківське регулювання, банківський нагляд і банківський 

контроль. Проте на сьогодні не сформувалося остаточної думки щодо їх 

сутності як у науковому, так і у прикладному аспектах. 

Метою даного дослідження є впорядкування окремих положень 

законодавства та нормативно-правових актів шляхом уточнення термінів 

«банківське регулювання», «банківський нагляд» і «банківський контроль». 
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Необхідність упорядкування норм чинного законодавства щодо 

державного контролю в банківському секторі викликана невідповідністю 

окремих термінів сутності понять, які ними визначені. Враховуючи наявні 

наукові підходи до визначення сутності державного контролю, які 

здебільшого ґрунтуються на його функціях, вбачається доцільним під 

державним контролем розуміти сукупність впорядкованих дій державних 

органів управління, спрямованих на перевірку відповідності підконтрольного 

об’єкта встановленим вимогам, яка передбачає постійний нагляд за його 

діяльністю для виявлення відхилень від установлених законодавством норм, 

а також на вироблення і здійснення вчасного керуючого впливу, який має 

забезпечити досягнення підконтрольним об’єктом визначених результатів, 

ефективність управлінських рішень і необхідний рівень надійності. 

Звертаючи увагу на один з елементів державного контролю, а саме 

здійснення ефективного, вчасного керуючого впливу, можна дійти висновку, 

що державний контроль містить у собі елементи державного регулювання, 

зокрема нормативно-правове забезпечення діяльності підконтрольного 

об’єкта. У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до ст. 1 Закону України 

«Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV [1] (далі – ЗУ 

«Про НБУ»), а саме закріпити правову норму щодо визначення сутності 

поняття «банківське регулювання» у такій редакції: «це система 

впорядкованих дій НБУ, спрямованих на створення нормативного 

забезпечення, що регулює діяльність банків, визначає загальні принципи 

банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду та 

контролю, відповідальність за порушення банківського законодавства». 

Однією з колізій чинного законодавства, що регулює питання 

банківського нагляду, є те, що у ст. 1 ЗУ «Про НБУ» банківський нагляд 

визначено як систему, у той самий час, у ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про НБУ» 

банківський нагляд визначено як одну з функцій НБУ. У загальному вигляді 

сутність поняття «функція» визначається як діяльність, роль об’єкту в рамках 

визначеної системи, або визначеного органу чи підрозділу. Відповідно 

систему визначають як установлену множину взаємопов’язаних елементів, 

яка утворює визначену цілісність або єдність. Виходячи з ірраціональності 

розгляду сутності понять «банківське регулювання», «банківський нагляд» і 

«банківський контроль» одночасно і як системи, і як функції, виникає 

питання термінологічної невідповідності змісту ст. 1 та ст. 7 ЗУ «Про НБУ». 

Вбачається доцільним визначити функцію як стійку цілеспрямовану 

сукупність впорядкованих дій, спрямованих на отримання заздалегідь 

встановлених результатів (досягнення встановленої мети). 

Згідно із запропонованим визначенням державного контролю як 

системи (сукупності впорядкованих дій) доцільно розглядати банківське 

регулювання, нагляд та контроль як її складові (підсистеми). Виходячи з 

наявних наукових підходів щодо визначення понять «нагляд» і «контроль» – 

встановлено, що контроль в банківській системі здійснюється НБУ та 

іншими органами державного управління, а нагляд – лише НБУ. У зв’язку з 

цим пропонуємо внести відповідні зміни у ст. 1 ЗУ «Про НБУ» і викласти 
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термін «банківський нагляд» у такій редакції: «банківський нагляд – система 

впорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками 

та іншими особами, стосовно яких НБУ здійснює наглядову діяльність, 

законодавства України та нормативно-правових актів НБУ з питань: 

дотримання нормативів, проведення аудиту та подачі звітності, 

інспектування банків, застосування заходів впливу – з метою забезпечення 

стабільності банківської системи та захисту прав і законних інтересів 

вкладників і кредиторів банку». Також вбачається доцільним доповнити ст. 1 

ЗУ «Про НБУ» поняттям «банківський контроль» та викласти її у такій 

редакції: «банківський контроль – система впорядкованих дій НБУ та інших 

органів державного управління, визначених чинним законодавством, 

спрямована на забезпечення дотримання банками та іншими особами, 

стосовно яких здійснюється наглядова діяльність, законодавства України і 

нормативно-правових актів НБУ та інших органів державного управління 

визначених чинним законодавством з питань: функціонування внутрішніх 

систем банків, інформування банками клієнтів, вдосконалення методів 

управління, планування діяльності, здійснення органами державного 

управління окремих контрольно-наглядових функцій впливу – з метою 

забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав і законних 

інтересів вкладників та кредиторів банку». 

Правове застосування поняття «банківський нагляд» пропонуємо 

здійснювати при вирішенні фінансово-економічних питань банківської 

діяльності, а саме при встановленні НБУ норм і стандартів діяльності банків 

та здійсненні аналізу щодо відповідності показників діяльності банку 

вимогам, встановленим чинним законодавством. Термін «банківський 

контроль» пропонуємо застосувати при вирішенні правових питань щодо 

врегулювання внутрішніх систем управління банку, а саме при встановленні 

НБУ та іншими органами державного управління критеріїв щодо 

ефективності системи корпоративного управління, системи управління 

ризиками, системи внутрішнього контролю, а також наявності облікових 

процедур та інформаційних систем для забезпечення реалізації банківського 

нагляду. 

Отже, банківське регулювання, банківський нагляд і банківський 

контроль пропонуємо розглядати як складові (підсистеми) системи 

державного контролю за банківською системою. З урахуванням 

запропонованого підходу до визначення сутності банківського нагляду і 

банківського контролю та їх розмежування вбачається доцільним доповнити 

функцію НБУ, встановлену ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про НБУ», та викласти її в такій 

редакції: «…8) забезпечує реалізацію процесів банківського регулювання, 

нагляду та контролю на індивідуальній і консолідованій основі». 

Запропоновані законодавчі зміни дозволять конкретизувати сутність понять 

«банківського нагляду» та «банківського контролю», закріпити їх правове 

застосування у розмежованих питаннях банківської діяльності та 

внутрішнього управління банків, а визначення їх як системи впорядкованих 

дій сприятиме вирішенню питання термінологічної невідповідності в 
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чинному законодавстві. Правове закріплення формулювання функції НБУ як 

«забезпечення реалізації процесів банківського регулювання, нагляду та 

контролю» дозволить охопити впорядковані дії не лише НБУ, але й інших 

органів державного управління, а також дії банків щодо виконання ними 

обов’язків, які забезпечують реалізацію вимог чинного законодавства. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без 

кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а 

створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що 

забезпечить економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного 

етапу економічного розвитку України. У рамках вирішення цієї проблеми 

основна роль належить питанню удосконалення державного регулювання 

інвестиційної діяльності. 

Поява різних форм власності та суб’єктів господарювання, зниження 

обсягів державного фінансування, застосування принципово нових 

фінансових інструментів зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до 

державного регулювання інвестиційної діяльності. Інтерес до проблеми, що 

досліджується, викликаний ще й тим, що в даний час спостерігається новий 

етап розвитку системи державного регулювання інвестиційної діяльності, що 

певною мірою викликано світовою фінансовою кризою.  

Ми погоджуємося із позицією С.Г. Стеценка, відповідно до якої 

«інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. 

Інвестиційну політику держави, як один із напрямів регулювання 

економіки, спрямовано на створення суб’єктам господарювання необхідних 

умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного 

відтворення основних засобів виробництва, а також забезпечення 

ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення 

контролю за ними» [1, с. 314]. 



 

163 

На нашу думку, ключовими особливостями сучасного етапу 

державного управління в нашій країні, в контексті адміністративно-

правового регулювання інвестиційної діяльності, є: 

- зміна чіткого, жорсткого управління всіма державними органами, 

організаціями та підприємствами на більш м’яке державне регулювання, 

тобто встановлення загальних правил поведінки по відношенню до 

державних і недержавних організацій (особливо в сфері економіки). Замість 

терміна «державне управління» все частіше використовується термін 

«державне регулювання», що відображає менший ступінь втручання держави 

в діяльність об’єктів, якими здійснюється управління;  

-  перехід від прямого до непрямого управлінського впливу на сфери 

суспільного життя. Замість прямого управління галузями, підприємствами, 

організаціями як об’єктами управління, переважно, здійснюється управління 

суспільними процесами;  

- чітке відмежування власне управлінських функцій від інших функцій;  

- застосування загальнонормативних методів управління замість 

оперативно-розпорядчих. Звуження сфери застосування суто імперативних 

методів управлінського впливу. Замість цього все більш використовуються 

такі прийоми, як рекомендації, погодження, схвалення рішень. Держава, 

стимулюючи розвиток ринкових відносин, широко використовує економічні 

методи регулювання, такі, як податкове регулювання, надання пільг, 

встановлення цін та тарифів, квотування, регулювання інвестиційної 

діяльності тощо; 

- адміністративно-правове регулювання стає одним з основних засобів 

цілеспрямованого державного впливу на економіку. 

Значною мірою держава впливає на інвестиційну діяльність через 

створення та прийняття нормативно-правових актів різної юридичної сили. 

О.М. Вінник, характеризуючи інвестиційне законодавство, наголошує на 

його розгалуженості та великій кількості нормативних актів, що обумовлено 

наступними причинами: об’єктивні – складність відносин у сфері 

інвестиційної діяльності, динамізм цієї діяльності та її правового 

регулювання; суб’єктивні – недостатня увага до оптимізації інвестиційного 

законодавства з боку держави та численні експерименти у сфері 

інвестування, кожний з яких має своє правове забезпечення [2, c. 27].  

Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності у 

певних галузях економіки, щодо певних економіко-правових процесів 

(приватизації, зокрема), специфіки інвестування, що здійснюється в певних 

економіко-правових формах (інноваційній, концесійній, лізинговій, на 

територіях із спеціальними режимами інвестування – у спеціальних (вільних) 

економічних зонах, морській (виключній) економічній зоні, державному 

кордоні, охоронних зонах визначаються відповідними актами інвестиційного 

законодавства, що складають його спеціальну частину. 

Таким чином, на нашу думку, інвестиційна діяльність є важливою 

складовою діяльності держави із залучення коштів щодо різних напрямів 

соціально-економічного життя. Успішною держава, серед іншого, вважається 
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тоді, коли інвестори бажають вкладати у неї кошти. Це варто пам’ятати 

політикам, державним службовцям, науковцям.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

Реалії сьогодення засвідчують можливість розгляду інтересів держави в 

адміністративному судочинстві. Положення статті 50 Кодексу 

адміністративного судочинства України («Сторони»), свідчать, що громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, 

які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише 

за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень: 

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності об'єднання громадян; 

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 

3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України; 

4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, 

мітинги, походи, демонстрації тощо); 

5) в інших випадках, встановлених законом [1].  

Такі категорії справ складають важливу частину діяльності 

адміністративних судів. У цьому сенсі важливими видаються висновки  

С.Г. Стеценка, який стверджує, що не лише традиційні для адміністративної 

юстиції справи «людина проти держави» складають масив адміністративного 

судочинства. У контексті процесу оновлення предмету адміністративного 

права, зазначається про те, що наразі модернізується розуміння 

адміністративної юстиції, як одного із важливих складових предмету даної 

галузі права [2, с. 25].  

Варто вказати, що вказане має певну кореляцію із питаннями 

опрацювання функцій адміністративної юстиції. Це видається важливим з 

позицій здійснення аналізу системи адміністративної юстиції в Україні та її 
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ролі у забезпеченні законності і правопорядку. Причин, які про це свідчать, - 

багато, вкажемо лише основні: 

- під функціями розуміються основні напрями діяльності, відповідно 

під функціями адміністративної юстиції розуміються основні напрями 

діяльності (впливу, розвитку) адміністративної юстиції по відношенню до 

суб’єктів суспільних відносин; 

- через функції розкривається основний регулюючий вплив 

адміністративної юстиції, особливості діяльності на тому чи іншому напрямі 

діяльності; 

- розуміння функцій дозволятиме чітко усвідомлювати соціально-

юридичний потенціал адміністративної юстиції; 

- різні прояви тих чи інших функцій адміністративної юстиції 

дозволятимуть як науковцям, так законодавцям і практикам активізувати 

роботи на тих чи інших напрямах застосування потужного потенціалу 

адміністративної юстиції. 

З нашої точки зору, керуючись комплексним сприйняттям 

адміністративної юстиції, вважаємо, що її функціями можуть вважатись 

наступні: 

1. Зовнішньоконтрольна – контроль, який носить зовнішній характер та 

здійснюється за правомірністю діяльності органів публічної адміністрації при 

здійсненні ними владних управлінських функцій в контексті захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб. 

2. Суспільно-державно збалансовуюча – полягає у тому, що 

адміністративна юстиція сприяє дотриманню балансу інтересів між 

суспільством та державою шляхом того, що взаємно стримує можливості 

реалізації владних повноважень держави (мінімізуючи зловживання владою 

чи використання її у неправомірному напрямі) та проявів свободи окремо 

взятого громадянина (групи людей) як членів суспільства (право на мирні 

зібрання, проходження державної служби, податкові спори тощо). 

3. Людиноцентристська – акцентуація, домінування адміністративної 

юстиції стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів людини, яка в 

суспільному уявленні не має владних повноважень та потребує захисту у 

взаєминах із органами публічної адміністрації. 

4. Продержавницька – менш виражена, ніж попередня, проте теж 

притаманна адміністративній юстиції функція, котра зводиться до захисту 

певних інтересів держави у публічно-правових спорах (про тимчасову 

заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання 

громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; про 

примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України; про  

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, 

демонстрації тощо)). 

5. Правоохоронна – забезпечення охорони прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб ще до того, як вони порушені та 

потребують захисту. 
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6. Правовиховна – дана функція адміністративної юстиції полягає у 

тому, що вона сприяє підвищенню рівню правової культури всіх учасників 

публічно-правових спорів, стимулює виховання громадян у дусі поваги до 

закону, дотримання його положень, верховенства права. 

7. Правотворча – полягає у тому, що практика адміністративних судів, 

узагальнення практики, що здійснюється Вищим адміністративним судом 

України сприяє внесенню змін до чинного законодавства, що здійснюється 

суб’єктами законодавчої ініціативи. Е випадковим тут видається 

використання модифікованої форми вислову, що саме практика (у нашому 

випадку судова практика) є кращим оцінювачем ефективності теорії (у 

нашому випадку норм чинного законодавства). 

8. Наукова – дана функція адміністративної юстиції зводиться до 

стимулювання здійснення наукових досліджень як у царині самої 

адміністративної юстиції, так у більш широко, - рамках наукової 

спеціальності адміністративного права та у межах юридичної науки взагалі. 

9. Правовідновлююча – вказана функція полягає у відновленні 

порушених прав у публічно-правовій сфері. Це торкається як фізичних та 

юридичних осіб, так і суб’єктів владних повноважень. 

Таким чином, як бачимо, захист інтересів держави в адміністративному 

судочинстві проявляється через реалізацію перш за все про державницької 

функції адміністративної юстиції, яка, серед іншого, займає чільне місце 

серед основних напрямів її діяльності. 
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Насильство, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, – 

це навмисне застосування фізичної сили або влади, дійсне або у вигляді 

загрози, спрямоване проти себе, проти іншої особи, групи осіб або громади, 
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результатом якого є, або є високий ступінь ймовірності цього, тілесні 

ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного 

роду шкода [1]. 

З позицій психологічної науки насильство має настільки ж 

різноманітну типологію, як і форми взаємодії людей. Розрізняють прояви 

насильства за їх змістом – насильницькі злочини, включаючи злочини проти 

життя, проти здоров’я, сексуальне насильство, «злочини з ненависті» та ін.; 

торгівля людьми; тероризм; військове насильство; економічне насильство 

і т.д. [2]. 

Також можна класифікувати насильство за сферами життєдіяльності: в 

політиці, економіці, сім’ї, в побуті, медицині, освіті, науці, мистецтві, 

літературі.  

За поширеністю насильства поділяють на декілька рівнів: 

внутрішньоособистісне (самоушкодження, самогубство, самоприниження); 

міжособистісне (в партнерських, подружніх, дитячо-батьківських, 

професійних та інших відносинах); групове (внутрішньо- і міжгруповое) (в 

деструктивних культах, злочинних угрупованнях, у вигляді «дідівщини» 

«аутсайдерства», серед вуличних груп, спортивних фанатів тощо); масове 

(зокрема, за допомогою засобів масової комунікації). 

Можлива класифікація за суб’єктами насильства: фізичні особи, 

юридичні особи, політичні та громадські організації, держави. І за об’єктами 

насильства: чоловіки, жінки, діти і підлітки, пенсіонери, інваліди, тварини, 

раси, етноси, конфесії, держави.  

Найбільш поширеною є класифікація видів насильства, заснована на 

характері насильницьких дій: фізичне, сексуальне, психологічне (емоційне) і 

економічне насильство. 

Окрім насильства, що виходить від сторонніх осіб, як особливий вид 

виділяють сімейне (домашнє) насильство. 

Г.І. Козирєв пропонує розмежовувати насильство пряме та структурне. 

Пряме насильство передбачає безпосередній вплив суб’єкта на об’єкт 

(вбивство, тілесні ушкодження, затримання, вигнання і.т.д.). Структурне 

насильство – це створення певних умов, які обмежують потреби і інтереси 

людей, наприклад експлуатація людини людиною в суспільстві. Структурне 

насильство створює соціальну несправедливість [3, С. 92-94]. 

Не менш різноманітними є класифікації насильства в контексті 

правових наук. Наскільки різноманітні прояви кримінально караного 

насильства, настільки ж різноманітні і запропоновані класифікації 

насильницьких злочинів.  

Насильницькі злочини поділяються на окремі групи за різними 

підставами: за способом насильства, по співвідношенню мотивів і цілей, за 

тяжкістю наслідків в залежності від ролі і характеру криміногенної ситуації, 

від особливостей особистості злочинця або потерпілого, від характеру, 

ступеня та інтенсивності впливу та ін. 

Так, В.І. Сімонов та В.Г. Шуміхін всі насильницькі злочини поділяють 

на дві групи. Перша охоплює злочини, в яких метою є сама дія (наприклад, 
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побої на ґрунті помсти або з почуття ревнощів). У другу входять злочини, в 

яких насильство служить засобом досягнення особливої злочинної мети 

(розбій, терористичний акт, зґвалтування та ін.) [4]. 

О.В. Наумов пропонує насильницькі злочини розбити на шість груп: 

злочини проти особистості; злочини проти державної влади; злочини проти 

громадської безпеки та громадського порядку; злочини в сфері економіки; 

злочини проти миру і безпеки людства; злочини проти військової служби [4].  

Ю.М. Антонян, вказуючи на те, що найбільш інформативним є такий 

критерій, як спосіб насильства, класифікує насильницькі злочини на злочини, 

що здійснюються із застосуванням фізичної сили (вбивства, тілесні 

ушкодження, побої, катування, а також із застосуванням фізичної сили 

хуліганство, зґвалтування, грабіж, розбій, вимагання, викрадення, захоплення 

заручників, перевищення влади або службових повноважень, втеча з місця 

позбавлення волі, викрадення транспортних засобів, деякі військові злочини 

тощо); злочини, скоєні із застосуванням фізичної сили і психічного 

насильства у вигляді погроз життю і здоров’ю потерпілому або його 

близьким чи рідним, або іншим особам; злочини, що вчиняються способом 

психічного насильства (образа, наклеп, порушення недоторканності житла, 

таємниці листування, телефонних переговорів, розголошення таємниці 

усиновлення, примус жінки до вступу в статевий зв’язок, доведення 

неповнолітнього до стану сп’яніння, частина злочинів проти правосуддя, 

проти свободи віросповідання та ін.); злочини, суб’єктом яких є посадова 

особа, яка вчиняє «інтелектуальне» насильство (перевищення влади або 

службових повноважень, притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, винесення завідомо неправосудного рішення, свідомо 

незаконний арешт або затримання, незаконне поміщення в психіатричну 

лікарню, відмова в прийомі на роботу або звільнення вагітної жінки чи 

матері-годувальниці та ін.). Окремо автор виділяє серед насильницьких 

злочинів такий злочин, як жорстоке поводження з тваринами [5]. 

О.В. Старков представляє таку класифікацію насильницьких злочинів: 

пов’язані з заподіянням фізичної шкоди; такі, що безпосередньо тягнуть за 

собою психічну травму; такі, що прямо пов’язані з обмеженням свободи 

волевиявлення людини; які безпосередньо виражаються в майновому 

насильстві або загрозі його застосування [6, С. 5-6]. 

Навряд чи можливо здійснення повної завершеної типологізації 

насильства. Суспільству властивий постійний розвиток, в процесі якого 

змінюється і соціальна складова насильства, що обумовлює появу нових 

різновидів насильства, суттєві зміни в його традиційному змісті. Проте 

побудова типологічної структури насильства є вкрай необхідною, адже без 

чітких вихідних критеріїв і параметрів неможливо дати достовірну 

характеристику конкретних видів сучасного насильства. 
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ВИТОКУ ДАНИХ У МЕРЕЖАХ 

СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

Високий рівень впровадження стільникового зв'язку у більшість сфер 

діяльності особи, у т.ч. банківських послуг, колосальні темпи розвитку 

мобільних пристроїв, висока маржинальність послуг операторів, зручність та 

надійність для абонентів зробили мобільний зв'язок невід'ємною частиною 

життя, в тому числі для вирішення завдань, які потребують певної 

конфіденційності. Розвиток програмного-апаратного забезпечення та 

використання сучасних технологій дають змогу зловмисниками не 

санкціоновано отримувати різноманітні дані абонентів з загальних мереж 

стільникового зв’язку, на основі аналізу яких правопорушники завдають 

значних збитків, а у деяких випадках витік інформації меже стати загрозою 

життю та здоров’ю користувачів.  

Розглянемо основні джерела загроз у системі обробки даних 

стільникового зв’язку. 

Джерело загроз № 1. 

Постачальник послуг – оператор стільникового зв'язку. 

Оператор стільникового зв'язку акумулює повну інформацію про 

абонентів. Причому надходить вона з двох джерел: з реєстраційної форми 

абонента (персональні дані) та передається у білінг при користуванні 

послугами. У мережі модулем ідентифікації абонента є SIM-карта, яка має 

кілька параметрів і в зв'язці зі спеціальними параметрами мобільного 

пристрою може розповісти про абонента все. Так, в базу даних білінгової 

системи завантажуються профілі дзвінків (напрямок, номер, тривалість), 

геопозиціонування (визначається по прив'язці до базової станції і соті), обсяг 

і профіль використання трафіку, SMS, MMS та ін. Зрозуміло, оператор 



 

171 

вдається до безпрецедентних заходів захисту цієї інформації, проте витоки 

інформації трапляються. 

Крім загрози компрометації білінгу, небезпека може виходити і від 

сервісів оператора зв'язку. Так послуга батьківського контролю або будь-яка 

послуга трекінгу може використовуватися для відстеження переміщення 

абонента. 

Джерело загроз № 2. 

Виробники мобільних пристроїв і систем керування (Операційна 

система). 

Новітні пристрої мобільного зв’язку вкрай гнучкі в налаштуванні 

різних систем стеження, і пов'язано це саме з тим, що з'явилися повноцінні 

операційні системи, що призвело до можливості написання шпигунського 

програмного забезпечення і впровадження його в логіку операційної системи. 

Додаткову загрозу створює безперервне з'єднання з мережею Інтернет і 

передача міток геопозиціонування.  

Джерело загроз № 3. 

Перехоплення інформації в радіоканалі (комплекси перехоплення: 

активні, напівактивні, пасивні та ін. Засоби перехоплення). 

У системах стільникового зв'язку першого покоління забезпечення 

конфіденційності розмови було складним завданням – так як на той час 

природа мовленнєвого сигналу була аналогова – перехоплення можна було 

здійснити досить простим приймальним пристроєм. У сучасних системах 

захистити розмову стало незрівнянно простіше – завдяки цифровому 

кодуванню. При цифровому кодуванні аналогова мова перетворюється в 

потік двійкових даних, що підлягають шифруванню, скремблюванню та ін. 

Проте, існує безліч способів перехоплення трафіку на «фізичному» рівні [1]. 

До способів перехоплення можна віднести впровадження хибної 

базової станції (пастка IMSI), яка знижує встановлений в мережі рівень 

шифрування та значно полегшує перехоплення даних. Вона працює з 

унікальним ідентифікатором, прописаному в SIM-карті - IMSI (International 

Mobile Subscriber Identity). Пастка IMSI – невеликий пристрій, що 

представляє собою імітацію вежі стільникового зв'язку. Стандарт зв'язку 

GSM передбачає обов'язкову автентифікацію апарату в мережі при 

відсутності подібного зобов'язання від самої мережі. Пастка відключає 

шифрування, збирає дані і передає уже відкритий сигнал базової станції 

(з'єднувати абонента пастка, не вміє). 

Незахищений доступ до мережі Wi-Fi або імітація точок також є 

способом перехоплення трафіку в радіоканалі. Використовуються спеціальні 

сніффери (аналізатори трафіку), які отримують інформацію від бездротового 

мережевого адаптера і декодують дані. 

Персональні дані абоненту, що передаються як службова інформація: 

Абонент в мережі GSM – це поєднання специфічних ідентифікаторів 

SIM-карти і мобільного пристрою. SIM-карта – це пристрій забезпечення 

конфіденційності в мережах GSM. Саме вона містить на своєму 
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мікроконтролері індивідуальну інформацію користувача, програми 

шифрування, ключі. 

Для мобільного пристрою основним ідентифікатором є IMEI 

(International Mobile Equipment Identity – міжнародний ідентифікатор 

мобільного обладнання). Грубо кажучи, це заводський номер, який є 

унікальним для пристрою і зберігається в ньому. За допомогою IMEI можна 

розшукати вкрадений телефон, перевірити його оригінальне походження, 

заборонити підключення обладнання до базових станцій з метою безпеки. 

Крім цього, можливості IMEI допомагають відпрацьовувати випадки 

шахрайства і запобігати злочинний доступ. Даний параметр передається в 

мережі. 

Для абонента ідентифікатором є IMSI (International Mobile Subscriber 

Identity – міжнародний ідентифікатор мобільного абонента (індивідуальний 

номер абонента). Даний параметр передається в мережі. Саме цей 

ідентифікатор, прописаний в SIM, перетворює телефон в мобільний термінал, 

який ідентифікує абонента, реєструє його в роумінгу і використовується для 

білінгу. 

Публічний параметр MSISDN – (Mobile Subscriber Integrated Services 

Digital Number) – номер мобільного абонента цифрової мережі з інтеграцією 

служб для зв'язку в стандартах GSM, UMTS та ін. Саме його набирають при 

виклику. Даний параметр не передається в мережі, але тісно пов’язаний з 

IMSI. 

Зазначені вище параметри є достатніми для отримання необхідної 

оперативної інформації та використання цих даних для аналітичних 

висновків. Маючи ці ідентифікатори, та доступ до баз даних оператору 

можна отримати наступну інформацію по абоненту: 

– за IMEI можна отримати всі IMSI SIM карт, які використовувалися в 

цьому пристрої і як наслідок всі біллінгові дані за цими SIM картками 

(локація, коло спілкування, SMS, MMS, голос, URL-адреси, логіни і паролі і 

т.д.); 

– за IMSI можна отримати всі IMEI апаратів і IMSI SIM карт, які 

використовувалися в цих апаратах і як наслідок стають доступними все ті ж 

біллінгові дані, що і в попередньому випадку [2]. 

В основі безпеки GSM лежить не стільки криптографічна стійкість, 

скільки висока можливість отримання потрібної інформації до початку 

роботи алгоритму криптографії. Тут панують виробники 

телекомунікаційного устаткування і оператори, а обговорення рівня 

уразливості рідко виходять за рамки експертів злому GSM мереж [3]. З 

приходом нового стандарту UMTS захищеність була підвищена. Головні 

переваги нововведення: 

– взаємна аутентифікація для захисту від помилкових базових станцій; 

– захист цілісності керуючих команд; 

– шифрування поширюється не тільки на ділянку "телефон — базова 

станція", але і на канали всередині серверної частини; 

– більш сильне шифрування (128 біт проти 64 біт в GSM). 
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Отже, з розвитком комп’ютерних технологій з’являються нові 

можливості щодо створення умов витоку інформації, у тому числі у галузі 

стільникового зв’язку. Дані, що обертаються у системі забезпечення та 

ідентифікації можуть стати основою для проведення їх несанкціонованого 

оброблення та відповідно персоналізації особи. Розгляд та аналіз умов витоку 

даних і використання засобів захисту дасть змогу збільшити вірогідність 

збереження персональної інформації абонентів. Впровадження нових 

стандартів стільникового зв’язку дозволить на певний час унеможливити 

витік даних з мереж комунікацій. 
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В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

 

Навіть незначна кількість алкоголю, призводить до збільшення часу 

реагування водія і обумовлює підвищення ймовірності виникнення 

дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП). Саме тому, у багатьох країнах 

світу водіям забороняється керувати транспортними засобами у стані 

сп’яніння.  

Незважаючи на заходи, які запроваджує наша країна, для боротьби з 

водінням транспортних засобів в стані сп’яніння кількість правопорушень в 

цій сфері не зменшується [1]. Офіційна статистика свідчить, що у 2013 році 

кількість зареєстрованих ДТП вчинених з вини п’яних водіїв склала – 2188, у 

2014 році – 2344, у 2015 році – 2358, а лише за шість місяців 2016 – 1215 [2]. 

Невтішні дані статистики, – вершина айсбергу оскільки фактична кількість 
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водіїв, які дозволяють собі сідати за кермо в стані сп’яніння набагато більша. 

Причинами такого стану можна назвати, і недосконалу юридичну базу, і 

недосконале технічне забезпечення патрульних поліцейських.  

Основним нормативним документом який регламентує роботу 

патрульних поліцейських щодо виявлення у водіїв транспортних засобів 

ознак сп’яніння, а також застосуванням спеціальних технічних засобів для 

встановлення факту сп’яніння, є Інструкція про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції (далі – Інструкція), яка затверджена спільним наказом 

МОЗ України та МВС України від 09.11.2015 № 1452/735 [3].  

Згідно даної Інструкції, висновок про стан водія, якого перевіряють, 

ґрунтується на узагальнених даних комплексного медичного тестування з 

урахуванням результатів лабораторних досліджень. Для провадження 

освідування на стан сп’яніння, використовуються спеціальні технічні засоби, 

як закордонного так і вітчизняного виробництва, які зареєстровані і дозволені 

до використання Міністерством охорони здоров’я України. 

Кількісний критерій концентрації алкоголю в крові при перевищенні 

якого робиться висновок про наявність алкогольного сп’яніння, який тягне за 

собою юридичну відповідальність в Україні, становить 0,2 ‰. В інших 

країнах він може коливатися від 0,0 до 0,9 ‰ (в залежності від національного 

законодавства) [4]. Така світова тенденція є цілком виправданою та являється 

прогресивним кроком у розвитку методології огляду. 

Сучасні технічні засоби та методи визначення концентрації алкоголю, в 

організмі людини дозволяють проводити тестування за різними біологічними 

рідинами людини (кров, сеча, слина), а також у повітрі, яке видихає особа. 

На нашу думку, найзручнішим способом визначення кількісно-якісних 

пропорцій алкоголю у повітрі, яке видихає особа, в позалабораторних умовах 

являється застосування сучасних електронних приладів, які називаються 

алкотестерами.  

Розмаїття представлених на ринку України моделей сучасних 

алкотестерів здатне задовольнити широкий загал споживача. Водночас слід 

пам’ятати, що працівники Національної поліції України під час виконання 

своїх службових обов’язків, зобов’язані використовувати, лише ті 

алкотестери, які офіційно зареєстровані Всеукраїнським державним науково-

виробничим центром стандартизації, метрології сертифікації та захисту прав 

споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») та внесені до Державного реєстру 

медичної техніки та виробів медичного призначення. До них належать 

алкотестери українського, білоруського, російського, німецького та 

китайського виробництва.  

Національний виробник: ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

«Академія медтехнологій» випускає аналізатори вмісту парів алкоголю 

«Алконт». 

Білорусія представлена двома виробниками: 1. ТОВ «ФЛАРС», яке 

випускає прилад «Алкотест-203». 2. ТОВ «Брестское техническое агентство» 
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яке випускає такі прилади як «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», 

«Алконт 01са». 

ТОВ «АЛКОТЕКТОР» (Російська Федерація) пропонує аналізатор 

парів етанолу у повітрі, що видихається «АЛКОТЕКТОР» у різновидах 

«Юпітер», «Юпітер-К», «Юпітер». 

Німеччину представляє на ринку України фірма «Drager». Серед 

приладів внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів 

медичного призначення слід виділити такі: Alcotest 3000, Alcotest 5510, 

Alcotest 6510, Alcotest 6810, Alcotest 6820, Interlock XT. 

КНР представлена фірмою «Skyfine Inc. Limited». На ринку України 

присутні такі сучасні прилади як: газоаналізатори «АлкоФор» 105, 107, 203, 

205, 207, 305, 307, 405, 501, 505, S20, S30, S40, сигналізатор «АлкоФор S50» 

та перетворювач вимірювальний «АлкоФор 111». 

Зазначені вище алкотестери можна класифікувати за призначенням на 

такі групи:  

1. Професійні, використовуються у державних установах, 

підприємствах та організаціях, мають широкий набір функцій. 

2. Так звані «клубні» алкотестери. Ці стаціонарні прилади популярні в 

багатьох країнах світу. Встановлюються в закладах розваг і відпочинку.  

3. Персональні алкотестери (для самоконтролю, для контролю 

керівництвом працівників підприємства, і т.д.). 

До особливостей різних груп алкотестерів, слід віднести різний спосіб 

відображення результатів тестування, зокрема за допомогою цифрової, 

світлодіодної, або стрілочної індикації. Ще, одним із важливих аспектів 

експлуатації є також електроживлення алкотестерів. Найпростіші 

персональні алкотестери живляться тільки від батарейок. Професійні, можуть 

бути оснащенні акумуляторними батареями, що перезаряджаються, а також 

можуть підключатися до електромережі 220 В, або до мережі автомобіля 5В. 

Найпоширенішими методами визначення концентрації алкоголю у 

повітрі, є спектрофотометричний, електрохімічний і метод поверхневої 

адсорбції на напівпровідник. Алкотестери, засновані на використанні цих 

методів, характеризуються достатньо високою точністю, стабільністю 

метрологічних характеристик, селективністю й низькою вартістю 

вимірювання порівняно з газовою хроматографією.  

Одним з лідерів у розробці та виробництві техніки з вимірювання 

концентрації парів етанолу у повітрі, що видихається людиною, являється 

німецька фірма «Drager». Прилади цієї фірми належать до категорії 

професійних алкотестерів. Їх робота заснована на використанні 

електрохімічного сенсору. Окрім того, вони мають запобіжник щодо спроб 

симуляції видиху. Зроблено це з метою відбору на пробу тільки того повітря, 

яке знаходиться в нижній частині легенів та найбільше насичене парами 

алкоголю. У деяких моделей, для екстрених випадків, коли неможливо 

домогтися від перевірюваної особи нормального видиху, передбачена 

можливість забору проби за допомогою всмоктуючого компресора. За добу 

таким алкотестером можна протестувати до 300 осіб. 



 

176 

Однією з найбільш вдалих моделей алкотестерів «Drager», є модель 

Drager Alcotest 6810, яка має інтуїтивно зрозумілий для користувача 

інтерфейс, та автоматичні процедури відбору проб і калібрування, що робить 

інструмент простим і зрозумілим у використанні. 

Прилад Drager Аlcotest 6810 з оптимізованими динамічними 

характеристиками має високу селективність до алкоголю. Завдяки прямому 

газовому тракту, швидкодіючим пневматичним компонентам і короткому 

часу реакції сенсора результати вимірювання стають відомими в експрес-

режимі. Дві стандартні батарейки формату АА дозволяють виконати 1500 

тестів. Стерильні, індивідуально упаковані мундштуки просто й гігієнічно 

встановлюються в прилад. Завдяки компактним розмірам Drager Alcotest 

6810 легко розміщується в кишені сорочки. Результати останніх 10 тестів 

зберігаються в блоці реєстрації даних. Крім того, слід вказати на можливості 

алкотестера передавати данні тестування на спеціальний мобільний принтер.  

Принтер Drager Mobile дозволяє на місці роздрукувати результати 

вимірювання концентрації алкоголю в повітрі, що видихається. Передача 

даних з Alcotest 6810 виконується надійно і швидко за допомогою оптичного 

інтерфейсу. Принцип термодруку гарантує низькі експлуатаційні витрати і 

забезпечує високу якість друку на термопапері з довготривалою стабільністю 

[5]. 

Детальне вивчення сучасних моделей алкотестерів, які станом на 

сьогодні дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я та 

Держспоживстандартом, дозволяє зробити висновок про те, що їх 

використання може забезпечити попереднє встановлення виключно станів 

алкогольного сп’яніння в польових умовах, в той час коли технічне 

забезпечення встановлення стану «іншого сп’яніння» водія, а також факту 

його можливого перебування під дією лікарських препаратів, що знижують 

швидкість уваги залишається прерогативою спеціалістів закладів охорони 

здоров’я.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що повноцінне забезпечення сучасними 

алкотестерами уповноважених посадових осіб Національної поліції України, 

дозволить досягти якісного виконання ними своїх професійних обов’язків в 

сфері виявлення станів алкогольного сп’яніння у водіїв транспортних засобів 

та здійснити чітке розмежування стану алкогольного сп’яніння та інших 

видів сп’яніння в позалаболаторних умовах.  
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правового та організаційного забезпечення 
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дослідного інституту МВС України 

 

ДО ПРОБЛЕМ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК СП’ЯНІННЯ У ВОДІЇВ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Незважаючи на прийняття нового Закону (№1446-VIII) «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» [1], кількість 

правопорушень в цій сфері не зменшується [2]. 

Глава держави зазначив, що другий рік поспіль через агресію Росії на 

сході України гинуть українці. Однак, не менш жахливою є статистика 

загиблих в мирній частині країни, більшість з яких стали жертвами 

дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП). «Кожна п’ята дорожньо-

транспортна пригода у нас скоюється нетверезими водіями», - підкреслив 

Президент.  

Петро Порошенко позитивно оцінив реформу Національної поліції та 

наголосив, що окрім зброї та матеріально технічного забезпечення, важливо 

озброїти поліцейських правами, законами і відповідальністю за скоєнні 

правопорушення [3].  

Одним з основних нормативних документів які безпосередньо 

регламентують роботу патрульних поліцейських щодо виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак сп‘яніння, а також застосуванням спеціальних 
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технічних засобів для встановлення факту сп’яніння, є Інструкція про 

порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі – Інструкція), яка 

затверджена спільним наказом МОЗ України та МВС України від 09.11.2015 

№ 1452/735 [4].  

Разом з тим слід звернути увагу на те, що зі змісту зазначеного вище 

нормативно-правового акту не зрозуміло, що слід розуміти під терміном 

«інше сп’яніння». Аналіз законодавства України, яке регулює питання 

притягнення до відповідальності водіїв, які керували транспортними 

засобами у стані сп’яніння не ліквідує прогалину. Водночас однозначне і 

точне розуміння в практиці правозастосування терміну «інше сп’яніння» 

дуже важливе та актуальне. 

Враховуючи викладене вище, на нашу думку, для побудови та 

подальшого законодавчого закріплення терміну «інше сп’яніння» доцільним 

вбачається обов’язкове врахування деяких положень науково-практичного 

коментаря Кримінального кодексу України [5], оскільки, як можна 

впевнитися, термін «інше сп’яніння» зустрічається без інтерпретації і в 

законодавстві України. Так, зокрема, в статті 21 Кримінального кодексу 

України мова йде про кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у 

стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 

одурманюючих речовин. Стаття 130 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення визначає умови притягнення до адміністративної 

відповідальності за керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції. 

У зв’язку з цим, пропонуємо звернути увагу на напрацювання вчених, 

які знайшли своє відображення в науково-практичному коментарі 

Кримінального кодексу України [6], зокрема: 

У коментарях до ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України 

розкривається поняття отруйних речовин, сильнодіючих та радіоактивних 

речовин.  

Отруйні речовини – це отрути, токсини (бойові, лікарські, 

сільськогосподарські та інші), які, потрапляючи всередину організму людини 

через органи дихання, травлення або через шкіру, здатні викликати смерть 

людини або психоневрологічний розлад, порушення дихання чи функції 

серцево-судинної системи, ураження нирок (нефропатію) чи печінки 

(гепатопатію) тощо. Вони можуть бути мінерального (миш'як, стрихнін, 

ртуть та сулема, синильна кислота та інші ціаніди, пестициди тощо), 

рослинного (отрута, виділена із мухомора, блідої поганки тощо), тваринного 

(зміїна отрута та отрута, що виробляється членистоногими тваринами) або 

змішаного чи штучного (хімічного) походження. 

Сильнодіючі речовини – це лікарські, побутові, промислові та інші 

хімічні речовини, здатні своїм впливом на живий організм заподіяти йому 
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шкоди. До них, зокрема, віднесені аміназин, бісептол, гросептол, 

еритроміцин, ефералган, камфора, корвалол, ністатин, нітрогліцерин, 

новокаїн, сульфадимезин, тетрациклін, фурацилін, деякі інсуліни та вітаміни, 

кислота нікотинова, настойки женьшеню і прополісу, розчин йоду 

спиртовий. До сильнодіючих речовин належать і інші кислоти, луги, солі. 

У коментарях ст. 323 (Спонукання неповнолітніх до застосування 

допінгу) Кримінального кодексу України розтлумачується поняття допінгу, 

та анаболічних стероїдів. 

Допінг – це речовини і методи, що застосовуються для підвищення 

працездатності спортсменів, з потенційно небезпечними для їх здоров'я і 

заборонені для використання Антидопінговим кодексом Олімпійського руху 

та компетентними органами відповідних спортивних організацій. Серед 

допінгових препаратів і допінгових методів, що використовуються у спорті, 

особливу небезпеку становлять анаболічні стероїди (речовини, котрі 

збільшують м'язову масу і фізичну силу).  

Вживання значних доз цих речовин чоловіками порушує функції 

ендокринної та статевої систем, підвищує кров'яний тиск, викликає головний 

біль і носову кровотечу, розлад функцій печінки, алергічні реакції і навіть 

руйнує систему імунного захисту організму. Існує також небезпека 

формування фізичної і психічної залежності організму людини внаслідок 

вживання великих доз анаболічних стероїдів. 

У коментарях ст. 324 (Схиляння неповнолітніх до вживання 

одурманюючих засобів) Кримінального кодексу України можна знайти 

поняття одурманюючих засобів.  

Одурманюючі засоби - це сильнодіючі ліки, всілякі токсичні речовини 

промислового, побутового та іншого призначення (ацетон, бензин, 

розчинники, лаки, фарби, дихлофос тощо). Отже, це можуть бути також і 

деякі прекурсори. 

Тож, враховуючи викладене вище, хочемо звернути увагу на те, що 

згадані речовини можуть мати безпосереднє відношення до стану «іншого 

сп’яніння» людини. У зв’язку з цим, на нашу думку: 

по-перше, слід звернути увагу на проблему інтерпретації терміну «інше 

сп’яніння»;  

по-друге, на основі проведення подальших комплексних досліджень, 

визначити чіткий перелік засобів та речовин, які можуть призвести до стану 

«іншого сп’яніння», з подальшою розробкою та закріпленням у відповідних 

нормативно-правових актах ознак такого сп’яніння;  

по-третє, необхідно сформулювати за відобразити в законодавстві 

України дефініцію терміну «інше сп’яніння», який би повною мірою 

відображав сутність згаданого явища. 

Такий підхід до удосконалення процедури виявлення водіїв 

транспортних засобів у стані сп’яніння поліцейськими, задля подальшого 

притягнення їх до відповідальності, дозволить підвищити ефективність 

боротьби з цією категорією злочинів та правопорушень і, як наслідок, 

зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, що, в свою чергу, 
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неодмінно відобразиться на загальному рівні дорожньої безпеки та культури 

керування транспортними засобами в державі в цілому. 
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Р.В. Мельник,  

кандидат юридичних наук, 

головний судовий експерт відділу дослідження зброї та 

сертифікації зброї Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру України 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ 

ПІД ЧАС ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВІДСТРІЛУ 

 

Однією з умов проведення дослідження зброї є її контрольний відстріл 

(згідно з Інструкцією «З організації функціонування криміналістичних 

обліків Експертної служби МВС України», затвердженою наказом МВС 
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України від 10.09.2009 № 390, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 

від 15.10.2009 № 963/16979) [1].  

Загалом контрольному відстрілу підлягає нарізна мисливська, 

гладкоствольна, спортивна та нагородна вогнепальна, газова зброя та зброя 

«несмертельної дії», яка: 

– перебуває в особистому користуванні громадян та на об’єктах 

дозвільної системи (у процесі реєстрації та перереєстрації); 

– виготовляється на підприємствах України, ввозиться з-за кордону та 

призначена для реалізації на території України (перед її реалізацією); 

– підлягала переробленню або ремонту із заміною (зміною) 

слідоутворюючих деталей. 

Гладкоствольна мисливська зброя відстрілюється у разі добровільної 

згоди власників. 

Якщо власнику зброї необхідно провести контрольний відстріл, він 

має, насамперед, звернутися до компетентних підрозділів, в яких створено 

умови для зберігання зброї та проведення безпечної стрільби з подальшою 

видачею відповідних документів.  

З цією метою кожен громадянин може звернутися до відповідних 

територіальних підрозділів Експертної служби МВС України в містах Києві 

та Севастополі, областях, а також головного експертного підрозділу – 

Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України (ДНДЕКЦ).  

Основними підставами та умовами проведення контрольного відстрілу 

зброї є: 

– письмова заява-звернення фізичної особи, у користуванні якої 

перебуває зброя або ж представників підприємств, на балансі яких вона 

знаходиться, або які її виготовляють, ремонтують або реалізують; 

– наявність дозволу на зброю встановленого зразка (у разі відсутності 

на момент продовження терміну дозволу, обов’язково має бути довідка про 

належність наданої зброї конкретній особі, завірена інспектором 

відповідного підрозділу дозвільної системи УМВС (особистим підписом і 

печаткою); 

– наявність дозволу на право придбання зброї, що надана для 

проведення контрольного відстрілу. 

Забороняється надавати для проведення контрольного відстрілу зброю 

особами, у власності яких вона не перебуває. Також звертаємо Вашу увагу, 

що відстріл несправної зброї не проводиться, таку зброю одразу повертають 

власнику для проведення подальшого ремонту. 

Для проведення контрольного відстрілу зброя приймається виключно 

спеціалістом з дослідження зброї ДНДЕКЦ чи НДЕКЦ, який перед початком 

відстрілу обов’язково перевіряє: 

– відсутність тріщин, ум’ятин, дефектів, що можуть вплинути на 

безпеку використання зброї; 

– відсутність ознак раніше проведеного ремонту основних частин зброї 

(ствола, затвору тощо); 
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– справність затвору та ударника в його каналі, відсутність 

заклинювань та ін. 

Після проведення попередньої перевірки у разі відсутності зауважень 

спеціаліст експертного підрозділу приймає зброю та патрони до неї для 

проведення відстрілу.  

Звертаємо Вашу увагу, що з кожного екземпляра зброї обов’язково 

відстрілюється не менше трьох патронів, а в разі наявності змінних магазинів 

– додатково надається по 3 патрони з кожного магазина. 

Залежно від виду зброї існують відповідні вимоги до патронів. Зокрема 

відстріл мисливської нарізної зброї здійснюється лише мисливськими 

патронами відповідного калібру; відстріл пістолетів та револьверів 

«несмертельної дії» – патронами, сертифікованими на території України, 

спорядженими гумовими або аналогічними за своїми властивостями кулями; 

газові пістолети та револьвери – лише штатними до них холостими 

(шумовими) патронами; мисливської гладкоствольної зброї – патронами 

промислового виробництва, спорядженими шротом. 

Якщо конструкція ствола або патронника зброї дозволяє здійснювати 

постріли кількома видами патронів, відстріл такої зброї виконується як 

штатними, так і патронами-замінниками. 

Контрольні відстріли зброї проводяться комісійно у складі не менше  

2-х осіб, які визначаються керівником експертного підрозділу.  

Результати проведеного відстрілу оформлюються протоколом (для 

юридичних осіб) та довідкою (для фізичних осіб). Два примірники протоколу 

або довідки цього ж дня видаються замовникові. 

Конверти з відстріляними кулями та (або) гільзами, упаковані й 

опечатані відбитками печатки експертного підрозділу, також видаються 

власнику зброї для передачі у відповідні підрозділи громадської безпеки 

ОВС за місцем реєстрації зброї.  

Загалом відстріл вогнепальної зброї відноситься до послуг, що 

надаються на платних умовах, оплата за які здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098) «Про 

затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру 

плати за їх надання» [2].  

Тому, дослідження зброї під час її експериментального відстрілу 

ґрунтується, насамперед, на спеціальних знаннях і експертній практиці, а 

також забезпеченні життя і безпеки при її дослідженні – що є найвищими 

життєвими цінностями. 
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The transformation processes in Ukraine at this stage are aimed at 

overcoming the decline in production, improving living standards and stimulating 

the economic processes. That is why the choice of intense direction of economic 

development is not possible without stimulating scientific and technical activity. 

The priority of economic development is investment in human capital and 

intellectual capital formation. Ukraine faces the task of forming its own innovation 

model, which involves the interaction of government, business and science. The 

state, first of all, must ensure the development of this model by creating the legal 

framework conditions for the effective operation of scientific and educational 

spheres and determine the priorities of innovation development. 

Solving this urgent problem by domestic science poses new challenges as 

creating competitive technologies and implementation the results of scientific and 

technological activity in production. 

However, this task is hampered by insufficient amount of budget to funding 

the research and development, the limited budgetary sources, enterprises low 

demand on research results and their ability to allocate capital for innovative 

development. 

A large number of papers and publications has recently devoted to problems 

of financial support of innovation processes. Among them are the papers of 

V. Aleksandrovoi, V. Heitsia, V. Zymovtsia, M. Krupky, O. Lapko, O. Orliuk, 

S. Onyshko. 

A significant part of investigations is concentrated on the analysis of 

providing financial resources the innovative development, a lot of them are 

devoted to the issues of budget financing of research and development. In addition, 

a common feature of many publications is the consideration the credit resources as 

one of the sources of capital for innovation, while providing innovative processes 

by credit sources has wider meaning. 

Scientific and technical activity is an activity aimed at obtaining and using 
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new knowledge to solve technology, engineering, economic, social and other 

issues, and the functioning of science, technology and manufacturing as an unified 

system. It includes the entire process of creating innovative products – from the 

idea to its implementation in the production or sale. The main scientific, technical 

and technological potential remained in the base areas, but it is not used in full. 

There are problems of technological backwardness of Ukraine, lack of public and 

private sector funding for scientific and technical activity, lack of well-developed 

motivational factors of scientific and technological potential [1; 2].  

According to the results of investigation scientific and technical sphere in 

Ukraine is characterized by the following trends (table 1, table 2) [3]. 

 

Table 1 

The dynamics of completed scientific and technical works in Ukraine 

Period 

The amount of 

scientific and 

technical activities at 

current prices, % 

Fundamental 

research, % 

Applied 

research, % 

Developments, 

% 

Scientific and 

technical 

services, % 

2001/2000 14,99 32,52 -30,18 19,06 77,49 

2002/2001 9,75 20,27 12,69 5,27 14,05 

2003/2002 32,96 15,60 25,09 37,04 45,92 

2004/2003 23,87 28,20 33,48 16,51 39,39 

2005/2004 17,17 43,26 23,57 8,71 15,21 

2006/2005 11,12 26,48 18,71 13,91 -21,26 

2007/2006 25,14 31,81 34,59 20,48 20,70 

2008/2007 27,43 28,15 36,47 23,77 28,48 

2009/2008 1,34 -0,56 -8,65 3,12 13,45 

2010/2009 14,02 14,18 14,53 19,48 -7,63 

2011/2010 4,89 0,80 15,44 -1,01 26,05 

2012/2011 8,72 18,86 10,23 7,70 -6,84 

2013/2012 4,70 2,81 1,46 7,50 1,82 

2014/2013 -7,05 -8,17 -8,51 -7,47 -0,11 

2015/2014 15,16 -0,39 18,90 22,12 10,40 

 

The amount of scientific and technical activities at current prices according 

to the table. 1 from 2000 to 2015 increased in 2000-2015, except the 2014 because 

of the unfavorable political and economic conditions and military events. 

Dynamics of fundamental research is oscillatory in nature and in recent years had a 

negative direction. Number of applied research was changing more unstably, but 

its growth was outstripping the growth of Fundamental research. Demand on 

developments in recent years also increased. The amount of Scientific and 

technical services since 2010 decreased, and the positive trend showed up only in 

2015. 

In total change in all indicators is unstable. It is confirmed by the coefficient 

of variation which was ranging from 45% to 59%. All these speak about a high and 

a very high level of volatility (the amount of scientific and technical activities at 

current prices – 52%; fundamental research – 59%; applied research – 58%; 
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developments – 49%; scientific and technical services – 45%). But still 

characterize positively the development of scientific and technical sphere in 

Ukraine except of 2014 in connection with mentioned events. 

Despite the fact that the scientific and technical activities increased, the 

share of completed scientific and technical activities in GDP decreased from 

0,95% in 2010 to 0,64% in 2015, also has been reduced the number of 

organizations that perform research and development, the number of scientists 

(table 2).  

The share of enterprises engaged in innovation changed chaotically and 

mainly decreased. Spending of enterprises on research and development increased 

except for 2001, 2007 and 2009. From 2010 the situation began to improve, which 

indicated the activity of enterprises in scientific and technical developments. 

Before 2006 the share of enterprises implemented innovations reduced, and from 

2006 the company began to implement actively innovations in their work. 

However, the number of implemented new processes in recent years decreased. 

The variation of these indicators also demonstrates the average level of 

volatility of scientific and technical sphere. Only the indicator of spending of 

enterprises on research and development is very unpredictable and changes rapidly. 

 

Table 2 

The dynamics of scientific personnel and innovation in Ukraine 

Period 

The share 

of 

enterprises 

engaged in 

innovation, 

% 

Spending of 

enterprises on 

research and 

development, 

% 

Number of 

organizations 

that perform 

research and 

development, 

% 

The 

number of 

scientists, 

% 

The share of 

enterprises 

implemented 

innovations, 

% 

Number of 

implemented 

new 

processes, % 

2001/2000 -8,33 -35,61 -0,74 -6,15 -3,38 1,28 

2002/2001 9,09 57,58 -0,14 -5,20 2,10 -19,63 

2003/2002 -16,11 15,85 0,68 -2,43 -21,23 29,77 

2004/2003 -9,27 42,31 1,21 1,68 -13,04 16,53 

2005/2004 -13,14 37,50 0,33 -1,02 -18,00 4,69 

2006/2005 -5,88 62,16 -3,84 -4,99 21,95 -36,67 

2007/2006 26,79 -0,65 -3,31 -3,42 15,00 23,93 

2008/2007 -8,45 26,07 -1,85 -2,77 -6,09 16,07 

2009/2008 -1,54 -31,92 -2,76 -1,84 -0,93 14,94 

2010/2009 7,81 17,68 -2,76 -3,07 7,48 7,92 

2011/2010 17,39 8,38 -3,68 -5,13 11,30 22,86 

2012/2011 7,41 10,78 -3,75 -3,46 6,25 -12,83 

2013/2012 -3,45 36,96 -5,38 -5,09 0,00 -27,97 

2014/2013 -4,17 7,09 -12,60 -10,85 -11,03 10,60 

2015/2014 7,45 16,24 -2,10 -7,98 25,62 -30,18 

 

There is the variation of mentioned indicators in 2000-2015: the share of 

enterprises engaged in innovation – 14%; spending of enterprises on research and 

development – 59%; number of organizations that perform research and 
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development – 13%; the number of scientists – 16%; the share of enterprises 

implemented innovations – 16%; number of implemented new processes – 22%; 

the share of completed scientific and technical activities in GDP – 19%. 

The effectiveness of scientific and technical activity in Ukraine depends 

primarily on its incentives and support at all levels [4]. Thus there are a significant 

role of direct state support scientific and technological development and 

insufficient use of state indirect methods of stimulating the expansion of ties 

between science and industry. Also, stimulating enterprises to involve their own 

funds in research and development is at improper level. The analysis of scientific 

and technical activity financial and credit support indicates a small share of credit 

in the total of such funding. Condition of lending Ukraine’s economy by the 

banking system as a whole is characterized by a lack of focus on the ensuring the 

long-term innovation processes [5]. 

Therefore, the main causes of the current state of scientific and technical 

activity are: reducing the number of scientific and technical organizations; aging of 

laboratory equipment; low demand for domestic scientific production; decreased 

interest in scientific institutions by the state and the private sector; outflow of 

scientific personnel abroad; aging of scientific personnel; reduction of qualified 

support staff in scientific and technical sphere. 

Despite the general acceptance of the priority of scientific and technical 

processes for economic development in Ukraine, the current state of the financial 

providing proves its crisis, the failure to establish the necessary conditions for the 

implementation of the existing innovation potential. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДРОБЛЕНИХ  

ДОКУМЕНТІВ НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ  

ВИГОТОВЛЕНИХ НА ПЛАСТИКОВІЙ ОСНОВІ 

 

Період становлення ринкових відносин в Україні та європейське 

інтегрування на сучасному етапі розвитку нашої країни супроводжується 

значним зростанням кількості документів що посвідчують особу або право 

власності на рухоме та нерухоме майно, які містять певну інформацію, 

передають її у часі та просторі, і, в свою чергу, належать до об’єктів судово-

технічної експертизи документів. Такі документи призначені для тривалого 

їх використання та перебування в обігу і, як свідчить практика, вони часто 

стають предметами злочинних посягань. 

Супроводжуючі документи на транспортні засоби (далі – ТЗ) 

відіграють важливу роль при експлуатації автомобілів, передачі права 

власності на ТЗ, забезпеченні дорожнього руху. Тому до таких документів 

висуваються більш жорсткі умови щодо захисту, експлуатації та можливості 

швидкої і надійної перевірки останніх. 

Різноманітність об’єктів експертного дослідження документів, 

уніфікація нормативної бази України з міжнародним законодавством та 

стандартами, в свою чергу нововведенням в обіг документів, які схожі за 

своїми захисними характеристиками до документів стандартів Євросоюзу, 

зумовлює складність та широке коло тих завдань, що постають перед 

фахівцями експертної служби МВС України в даній галузі знань. 

Згідно з статистичними даними ДНДЕКЦ МВС України, лише за шість 

місяців 2016 року фахівцями Експертної служби МВС України було 

виконано 493 експертизи, об’єктами в яких виступали свідоцтва про 

реєстрацію ТЗ, з яких визнано підробленими 504 об’єкти [1]. 

Постійний розвиток техніки, застосування новітніх технологій знайшло 

своє відображення у поліграфічній, комп’ютерній техніці, що значно 

позначилось на технології виготовлення даного виду документів. 

Ураховуючи зазначене, кримінальні елементи також вдосконалюють способи 

підробки (виготовлення) водійських документів, використовують 

комп’ютерні системи для підробки цих документів та новітні технології для 

їх друку. 

Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію в державі, а саме: 

проведення АТО на сході України та тимчасової окупації АР Крим призвели 

до збільшення рівня злочинів, які пов’язані із незаконним заволодінням 

транспортними засобами з метою їх перепродажу. 
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Ці обставини вказують на той факт, що дослідження свідоцтв про 

реєстрацію ТЗ є, на нашу думку є актуальним питанням, оскільки, вказаний 

вид документів становить значну зацікавленість у кримінальних колах, так як 

незаконний автомобільний бізнес приносить надприбутки та дуже 

поширений на території України. 

У 2005 році згідно з вимогами Євросоюзу щодо форми та захисту 

документів відповідно до міжнародних стандартів розпочався поступовий 

перехід до нового зразка свідоцтв у вигляді пластикових карток, на які 

наносилась необхідна інформація. Друк документів на пластиковій основі 

здійснювався ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС», а вже з 2012 року – 

Поліграфічним комбінатом «Україна». 

Виходячи з практичного досвіду діяльності експертів в галузі технічної 

експертизи документів, існують значні труднощі щодо проведення експертиз 

із встановленням факту повної або часткової підробки документів на 

пластиковій основі, в основному це стосується свідоцтв про реєстрацію 

транспортних засобів, як основного документа на право власності на 

автомобіль. 

У разі наявності будь-яких невідповідностей згідно з вказаними 

критеріями оцінки оригінальності документа, судовий експерт може прийти 

до висновку щодо не оригінальності досліджуваного свідоцтва про 

реєстрацію ТЗ. 

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ оформляється на номерному 

пластиковому бланку з усіма елементами захисту та даними, які вказують на 

вид вірка справжності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та 

посвідчення водія : метод. реком. / [Б.Л. Раціборинський, З.Д. Дерех, 

В.О. Баклаєв та ін.]. – К. : Науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху 

МВС України. – 3 с.документа та право, що саме він посвідчує. В 

подальшому на бланки, способом термографічного друку наносяться 

персональні дані (проводиться персоналізація документів – дані на власника 

та автомобіль). 

Останнім часом в умовах науково-технічного прогресу постійно 

з’являються нові і все більш ефективні способи підробки та впровадження в 

документообіг підроблених документів. З розвитком технологій, а саме при 

появі нових пристроїв для друку із великою роздільною здатністю, або з 

можливістю друку на типографських пристроях, розрізняти документи з 

такою якістю друку та відносити їх до підроблених стає складніше або ж 

взагалі неможливо. 

За певних обставин, вже на першому етапі дослідження експерти не 

можуть надати чіткої відповіді щодо справжності представленого на 

дослідження бланка документа, так як за способами друку досліджуваний 

документ відповідає встановленому зразку. Необхідно зазначити, що будь-

яке порівняльне дослідження в експертній діяльності вимагає представлення 

відповідного, належного порівняльного матеріалу. 
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На другому етапі дослідження свідоцтва про реєстрацію ТЗ, експерти 

детально вивчають персоналізацію документа з метою встановлення 

можливих змін первісного змісту тексту. 

Ураховуючи те, що внесення персональної інформації на бланки 

документів здійснюється не тільки централізовано, а практично в кожному 

територіальному сервісному центрі МВС України, об’єктивно документи 

відрізняються від централізованого заповнення розмірами шрифтів, взаємним 

розміщенням штрихів текстів персоналізації, оскільки немає єдиних 

технічних вимог до децентралізованої персоналізації [2]. 

Ефективність судово-експертної діяльності, зокрема при виконанні 

судово-технічної експертизи документів, в різних видах судочинства може 

бути забезпечена тільки тоді, коли вимоги працівників експертних установ, 

щодо представлення додаткових матеріалів для порівняльного дослідження, 

будуть виконані окремими організаціями та відомствами, які виготовляють 

відповідну продукцію. 

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати про те, що 

свідоцтво ТЗ може бути як повно підроблене у вигляді невідповідності 

елементам захисту або ж друку самого бланка документа, як правило в таких 

випадках експерти надають висновки у категоричній формі щодо повної 

технічної підробки документа. У випадках часткової підробки документа у 

вигляді зміни персоналізації, то за таких обставинах, як правило, 

працівниками експертних установ надаються висновки у ймовірній формі 

щодо можливих змін в текстах персональних даних або ж взагалі питання не 

вирішується. 

Зважаючи на практичний досвід роботи експертів, що спеціалізуються 

на судово-технічній експертизі документів, можна сміливо вказати, що 

«левова» частина підроблених документів і досі є в обігу. На жаль, в таких 

випадках працівники судово-експертних установ не в змозі встановити факт 

автентичності таких документів. 

Всі наведені нами проблемні питання можуть бути усуненими шляхом 

тісної взаємодії органу досудового розслідування – ініціатора призначення 

експертизи (слідчого), підприємства, яке здійснює випуск досліджуваних 

об’єктів та судового експерта за напрямком технічної експертизи документів 

шляхом надання порівняльного матеріалу для проведення технічної 

експертизи документів, з метою встановлення оригінальності документа на 

пластиковій основі. 

На нашу думку, необхідно звернути увагу ще на той факт, що 

враховуючи інтегрування України в Європейське суспільство та подальші 

зміни у житті держави разом із нововведенням у документообіг нової 

продукції на пластиковій основі, згідно з вимогами Євросоюзу, лише 

декілька країн Європи використовують документи на пластиковій основі 

коли більша їх частина продовжують користуватись паперовими 

документами.  

Цілком очевидно, що повернутись до свідоцтв ТЗ на паперовій основі 

не є виходом із цієї ситуації, але приймаючи до уваги, що коефіцієнт 
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категоричних відповідей стосовно наявності чи відсутності факту підробки 

документа на паперовій основі у порівнянні із пластиковими документами – 

значно вищий, то дана проблема потребує негайного її вирішення. 
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ОБОВ’ЯЗКОВІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

Інформаційні технології впроваджені майже в усі сфери людської 

цивілізації і змінили саму її сутність. Сфера освіти виступає в авангарді 

інформаційних перетворень. Однак сама освітня сфера настільки масштабна і 

інертна, що її значна частина не встигає за авангардом і лише поверхово 

сприйняла сутність навчальних інформаційних технологій (далі - ІТ). Ми 

пропонуємо проаналізувати окремі підходи до декомпозиції «інформаційні 

технології навчання» (далі - ІТН). 

У працях Б. Гершунського, Р. Гуревича, М. Жалдака, Ю. Машбиця, 

І. Роберт та ін. визначено напрями й шляхи інформатизації освіти. 

Теоретичні засади та методологію використання ІТ в освітньому процесі 

було схарактеризовано Н. Анісімовою, Н. Апатовою, І. Захаровою, 

І. Ібрагімовим, О. Меняйленком та ін. Інструменти й технологію розробки 

навчально-програмних засобів ІТ запропонували О. Башмаков, В. Гура та ін. 

Теоретичні засади та практичні особливості впровадження дистанційного та 

змішаного навчання досліджено К. Бугайчуком, О. Кухаренком, 

М. Моісєєвою, Є. Полат та ін. Психолого-педагогiчнi аспекти використання 

ІТ схарактеризовані Ю. Жуком, П. Образцовим, В. Марігодовим, 

З. Сейдаметовою, А. Ундорезовою та ін. Проблеми використання освітніх ІТ 

у вищій школі в наш час в Україні вивчили Л. Гризун, В. Краснопольський, 

Г. Монастирна, Д. Таушан, С. Федорова та ін. 

Як доведено у дослідженнях [1], ІТ навчання постають ефективним 

засобом формування пізнавальних інтересів, активності та самостійності. Ця 

гіпотеза обумовлена думкою широкого загалу вчених про те, що ІТ є 

головною рушійною силою суспільства, а ІТН постають перспективним та 

важливим чинником розвитку педагогіки [2, с. 471]. Сучасні дослідники 

домінуючою тенденцією розвитку усіх сфер життєдіяльності визначають 

процес інформатизації та його складові – «комп'ютеризацію»
 
 (використання 

комп'ютера як засобу діяльності), «інтернетизацію» (застосування в 

діяльності ресурсів Інтернет), «медіатизацію» (впровадження 

мультимедійних аудіовізуальних засобів, технологій і текстів) тощо. 
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При цьому інформатизація освіти відбувається в руслі загальної 

інформатизації суспільства. Її значення важко переоцінити – зокрема, 

американський педагог К. Керр називає її четвертою «революцією в галузі 

методів навчання» [цит. по: 3, с. 236]. 

Використане нами поняття «інформаційні технології навчання» (ІТН) є 

найпоширенішим у пострадянській педагогіці аналогом англомовного 

терміну computerized teaching technology [4, с. 67]. Родове поняття ІТ – це 

сукупність методів і технічних засобів збору, організації, збереження, 

обробки, передачі та представлення інформації, яка розширює знання людей і 

розвиває їх можливості з управління технічними та соціальними процесами 

[5]. При цьому комп'ютерні технології розглядаються або як частина 

інформаційних, або як застарілий вислів, що витісняється терміном ІТ [4, 

с. 67]. Схожі поняття – «інфокомунікаційні технології», «інформаційно-

комунікаційні технології», під якими М. Жалдак розуміє «сукупність методів, 

засобів і прийомів праці, що використовуються для збирання, систематизації, 

зберігання, опрацювання, передавання, подання різноманітних повідомлень і 

даних» [6]. Незважаючи на важливість комунікаційної складової як ІТ, так і 

педагогічного процесу, ми не бачимо принципової розбіжності в поняттях 

ІКТ та ІТ, у зв'язку з чим використовуємо останнє. Аналогічна абревіатура 

передбачена як Міжнародним класифікатором стандартів (ICS), так і 

Українським класифікатором нормативних документів [7]. 

Спробуємо визначити спільне у різних підходах до компонентного 

складу засобу ІТН. Його архітектура у найзагальнішому вигляді, на думку 

В. Гури, складається з моделі предметної області, моделі адаптації, моделі 

користувача [8]. Схожу характеристику архітектури ІТН також називають 

трьома базами даних: про предмет, про стратегію навчання, про учня. 

Враховуючи, що термінологія знаходиться у стані розвитку, умовно назвемо 

такі компоненти ІТН «блоками A, B, C» відповідно та звернемось до 

поглядів фахівців з метою подальшої декомпозиції архітектури. 

За висновком А. Каленського [12], ІТН повинні містити: засоби, що 

надають навчальну інформацію (у нас це блок A); програми для тестування 

(це блок B), діагностуючі програми (блок C); сервісні програмні засоби 

(назвемо такий під-блок B1); інструментальні програмні засоби, котрі дають 

можливість  вносити доповнення та зміни в бази даних і бази знань (назвемо 

їх під-блок B2). З урахуванням поглядів інших фахівців продовжимо 

декомпозицію, відзначимо: як блок B1 («сервісні функції») ми виокремили 

компонент ІТН, спрямований у «режимі навчання»
 

в основному на 

користувача (назвемо його B1.1) та частково – на викладача (назвемо його 

B1.2), а блок B2 («інструментальні функції») – компонент ІТН, звернений 

лише на викладача у «режимі проектування та модернізації» (схема на 

рис. 1.). 
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Сервісні функції 

Інструментальні 

функції 
B1.1 B1.2  

спрямовані 

на суб’єкта 

навчання 

спрямовані 

на викладача 
 

Рисунок 1. Орієнтовна архітектура засобу ІТН 

 

І. Захарова виокремлює такі блоки засобу ІТН [10, с. 67-70]: 

«інформаційно-змістовий» (крім змісту навчальної дисципліни, це відомості 

про строки її проходження та форми звітності, тобто блок A та блок B1.1), 

«контрольно-комунікативний» (блок B1.1), «корекційно-узагальнюючий» 

(блок C та частково блок B, а саме B1.2 та B2). 

При цьому обсяг поняття ІТН включає не лише програмне 

забезпечення (software), апаратні засоби (hardware), а й акти, процеси, 

способи, форми, методи роботи з інформаційними засобами в педагогічних 

цілях. Тому нам імпонує включення в цей категоріальний рядок терміну 

«середовище». 

Отже, можемо констатувати, що архітектура ІТН обов’язково повинна 

включати складові, що відображають / забезпечують зміст освіти, процес 

освіти (включаючи сервісні та інструментальні функції) та інформацію про 

користувачів. 
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НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Розвиток в Україні інформаційного суспільства. в якому інформація, 

інформаційно-комунікаційні технології, знання існують та взаємодіють в 

єдиному інформаційному просторі. передбачає відповідне соціальне, 

науково-технічне та ресурсне забезпечення. У цьому контексті актуальним 

завданням, що стоїть перед сучасним вищими навчальними закладами, є 

формування не тільки технічної сторони інформаційного суспільства, а й 

його соціальної компоненти. Вважаємо, що остання є навіть більш важливою, 

адже без прагнення до користування та обміну інформацією та знанням, без 
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бажання отримувати до них вільний доступ, їх акумулювати й поширювати 

навряд чи можна вести мову про існування такого типу суспільства. 

У цьому контексті відмітимо, що одним з елементів формування 

соціального потенціалу інформаційного суспільства виступає освіта, завдяки 

якій в людині можуть бути закладені сучасні цінності інформаційного 

суспільства, забезпечені усвідомлення нею невідворотності процесу 

завершення трансформаційного переходу від індустріального суспільства до 

інформаційного, сформовані вміння та навички користування сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями. Саме завдяки освіті в тій чи 

іншій її формі (здобуття відповідного освітнього ступеня у навчальному 

закладі, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта тощо) особа отримує 

знання, вміння та навички, необхідні для повноцінного існування в умовах 

інформаційного суспільства. 

Відповідно, якщо йдеться про те, що освіта повинна готувати особу до 

існування в умовах нового типу суспільства, то це насамперед передбачає, 

що зміст освіти і зміст освітньої діяльності мають відповідати новим умовам 

та забезпечувати відповідність отриманої особою системи знань, умінь та 

навичок цілям і потребам такого суспільства.  

Що стосується системи підготовки фахівців за напрямом «Право», то 

наведене вище має безпосереднє відношення до процесу їх підготовки та 

власне значення щодо визначення змісту цього процесу. Так, ми говоримо 

про те, що зміна правової системи держави, зміни в її законодавстві, 

виникнення нових форм правозастосовної діяльності відбуваються зараз 

досить швидко. Причому можна констатувати той факт, що через нові форми 

суспільних відносин та завдяки сучасним технологіям правова дійсність у 

багатьох її проявах дедалі більше починає існувати саме в інформаційному 

просторі. В основі запровадження цих змін лежить готовність особи до 

сприйняття та використання у повсякденному житті сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, а що стосується юриста, то додатково це ще й 

володіння засобами науково-технічного забезпечення його діяльності в 

умовах інформаційного суспільства. 

Наприклад, прийняття нового КПК України сприяло не тільки 

оновленню цілої галузі права, істотним змінам у формах та методах 

кримінальної процесуальної діяльності, а й істотному розширенню 

застосування під час кримінального провадження технологій, які властиві 

саме інформаційному суспільству. Зокрема, це Єдиний реєстр досудових 

розслідувань як певна інтегрована інформаційно-аналітична база, можливість 

використання відеоконференцій та інших засобів отримання інформації у 

цифровій формі тощо. Як приклад також можна навести новітні форми 

діяльності Державної фіскальної служби України з використанням 

технологій цифрового підпису, електронної звітності тощо. Таким прикладом 

можуть слугувати електронні системи законодавства, зокрема, на офіційному 

веб-порталі Верховної Ради України на сторінці "Законодавство України", 

он-лайн сервіс «Законодавство» на порталі «ЛІГА : ЗАКОН» тощо.  
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Таким чином можна вести мову про те, що сучасний юрист має не 

тільки користуватися на високому рівні комп’ютерною технікою та 

відповідним програмним забезпеченням як засобами праці. В сучасних 

умовах він повинен володіти знаннями, вміннями та навичками пошуку, 

користування, акумулювання, обміну та поширення інформації. Лише за 

умови наявності у випускника юридичного вузу вказаних знань, вмінь та 

навичок ми можемо говорити, що здобута ним освіта є якісною, а сама особа 

має достатню професійну компетентність. 

Все це обумовлює необхідність більш широкого впровадження у 

навчальний процес при підготовці фахівців за напрямом «Правознавство» 

сучасних освітніх технологій та засобів навчання, які б сприяли як 

опануванню відповідним сучасним науково-технічним інструментарієм у 

галузі права, так і формували б у особи обсяг знань, умінь та навичок 

діяльності відповідно до цілей та потреб інформаційного суспільства.  

Такий підхід спрямований не тільки на формування інтелектуальних 

якостей випускника належного рівня, а й на забезпечення надання якісних 

освітніх послуг в частині задоволення потреб особи та суспільства. Адже 

невідповідність змісту суспільних відносин отриманих під час навчання 

знань, відсутність вмінь орієнтуватися в інформаційному середовищі та брак 

навичок пошуку, користування та обміну інформацією навряд чи 

сприятимуть можливості випускника повністю реалізувати себе, ефективно 

виконати покладені на нього функціональні обв’язки.  

Тому цілком обґрунтованим буде висновок і про те, що впровадження в 

освітній процес при підготовці фахівців за напрямом «Право» сучасних 

освітніх технологій та засобів навчання виступає також умовою якості 

освітньої діяльності відповідного навчального закладу. 

До напрямів забезпечення впровадження в освітній процес підготовці 

фахівців у галузі «Право» сучасних освітніх технологій та засобів навчання 

слід віднести такі: навчання студентів (курсантів) на високому рівні 

користуватися комп’ютерною технікою, а також супутнім обладнанням 

(зокрема копіювальною технікою), засобами зв’язку та цифрового 

зображення; використання сучасних освітніх технологій, орієнтованих на 

розвиток особистості, активізацію її пізнавальної діяльності, здатність 

самостійно вирішувати проблемні ситуації, здатність користуватися 

технологіями саморозвитку тощо; забезпечення впровадження у навчальний 

процес сучасного програмного забезпечення – від звичайних офісних 

програм до спеціалізованих програм, у тому числі навичок доступу та 

користування базами даних та відомчими інформаційними ресурсами у 

режимі он-лайн; широке використання мультимедійних засобів навчання 

(телевізорів, проекторів, комп’ютерних тренажерів, цифрових фото- і 

відеокамер, мультимедійних дощок тощо); використання інтерактивних 

методів та форм навчання на базі відповідного програмного забезпечення із 

застосуванням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки; розширення 

використання можливостей дистанційного навчання; обов’язкове 

супроводження процесу навчання застосуванням відповідного дидактичного 
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матеріалу; включення до тематики навчальних дисциплін тем, які 

передбачають опрацювання навичок самостійного пошуку, користування та 

обміну інформацією; 

При цьому використання відповідних освітніх технологій та засобів 

навчання має носити комплексний, системний характер і здійснюватися на 

постійний основі. Саме за такого підходу до впровадження у процес 

підготовці фахівців за напрямом «Право» сучасних освітніх технологій та 

засобів навчання можна забезпечити не тільки якості освітньої діяльності 

навчального закладу, але й здобуття особою якісної освіти та оволодіння 

достатньою професійною компетентністю, що відповідає тим вимогам, які 

ставляться до сучасного юриста в умовах формування в Україні 

інформаційного суспільства.  
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доцент кафедри адміністративного права  

та процесу Харківського національного 
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ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІНЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ 

УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання є важливим напрямком державної політики 

у сфері формування професійного ядра правоохоронної системи. Слушною у 

цьому контексті є думка В.М. Гаращука, який зазначає, що 

висококваліфіковані кадри, навіть при недостатньому запровадженні інших 

елементів організаційного забезпечення, спроможні виконати поставлене 

завдання на досить високому рівні, нівелюючи прорахунки та негаразди 

власним досвідом та професіоналізмом [1, с. 327]. А враховуючи те, що 

поліцейський є представником адміністративної влади, тобто особою, яка 

уповноважена застосовувати заходи примусу до інших осіб, що, в свою 

чергу, тягне за собою настання певних юридичних наслідків, то процес 

підготовки кадрів стає ще більш відповідальним завданням, яке покладається 

на вищу школу. Тому ми повинні розуміти, що формування сучасного 

правоохоронця-фахівця – це складне завдання, яке має багатовекторну 

структуру: 

– по-перше, підготовка поліцейського у вищій школі впливає на 

розвиток та становлення його як цілісної, всебічно розвиненої особистості, 

кваліфікованого співробітника, який отримує теоретичні та професійні 

знання, уміння та навички, необхідні та достатні для реалізації своїх 

повноважень; 
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– по-друге, здобуття освіти у вищих навчальних закладах є 

передумовою розвитку громадянського суспільства та формування загальної 

освіченості нації, що впливає на економічний, політичний, соціальний тощо 

розвиток держави.  

В свою чергу, «експрес підготовка» співробітників «нової поліції», яку 

ми спостерігали впродовж 2015/2016 навчального року, враховуючи усі її 

позитивні аспекти, все ж таки мала значні недоліки, пов’язані саме з 

професійним навчанням. Обумовлено це тим, що за своїм змістом та суттю 

навчальний процес у вищій школі – це не лише повідомлення і засвоєння 

знань, прищеплення вмінь і навичок, а це складна система організації, 

управління і розвитку пізнавальної діяльності здобувачів, процес 

різнобічного формування фахівця вищої кваліфікації. Така система вимагає 

чіткої організації, функціонування, усебічної методологічної аргументації, 

глибокого аналізу умов свого розвитку, що викликає необхідність засвоєння 

майбутніми фахівцями новітніх знань науки і техніки, ознайомлення із 

сучасними інформаційними технологіями, а також максимального розвитку 

їх активності та самостійності [2, с. 4]. Сам навчальний процес повинен 

організовуватись з урахуванням можливостей сучасних інформаційних 

технологій навчання та орієнтуватися на формування освіченої, гармонійно 

розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 

професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-

культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 

організації праці в умовах ринкової економіки, а цього неможливо досягти за 

декілька місяців. Слухач окрім теоретичних знань повинен оволодіти 

практичними навичками, які виробляються саме в ході практичної підготовки 

та стажування. 

Певна річ, процес підготовки кадрів у вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання має відповідати вимогам та потребам 

сьогодення, а це породжує необхідність перегляду та оновлення самих 

методів навчання. Слухач має бути зацікавлений в отриманні професійних 

навичок та вмінь. Тому враховуючи те, що методи навчання у вищій школі є 

не тільки засобами передавання та засвоєння знань, а й формами організації 

занять (лекція, семінар, практичне заняття тощо), то це означає, що постійно 

та оперативно має вестися робота щодо подальшого удосконалення змісту й 

методів викладання у вищій школі [3; 4, с. 62].  

Враховуючи викладене, існує необхідність в ефективному та 

раціональному спрямуванні процесу навчання не лише на засвоєння знань і 

формування практичних навичок, а й на вироблення у слухачів професійних 

якостей. Для цього варто оновлювати прийоми підвищення інтересу слухачів 

до навчального процесу. Тому стає усе більш очевидним, що забезпечити 

якісну підготовку молодих фахівців допоможе організація навчального 

процесу, наближеного до реальних подій, а це: колективна навчальна 

діяльність, мозковий штурм, ділова грав тощо. Окрім того, слід максимально 

впроваджувати в навчальний процес позитивний зарубіжний досвід 
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підготовки фахівців, новітні технології навчання, накопичені здобутки та 

кращі вітчизняні освітні традиції. 

Таким чином, ми повинні розуміти, що науково-педагогічна підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах – це необхідність обумовлена 

потребами як самого здобувача, так і вимогами суспільства. Випускники – 

офіцери Національної поліції мають бути не тільки всебічно готовими до 

виконання своїх функціональних обов’язків, але й отримати більш широку 

освіту, в якій провідну роль відіграють: орієнтація на розвиток інноваційних 

та творчих здібностей та умінь, якість професійного мислення; мотивація до 

безперервної самоосвіти, ефективної праці в органах Національної поліції та 

інших науково ємних галузях, які динамічно змінюються. Усього цього 

можна досягти лише за рахунок науково-педагогічної роботи в стінах вищого 

навчального закладу із специфічними умовами навчання. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – 

НЕВІД’ЄМНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 

ВИКЛАДАЧІВ 

 

Складні завдання, що стоять перед різними типами навчальних 

закладів, в тому числі і вищого навчального закладу зі специфічними 

умовами навчання, зумовлюють все нові вимоги до рівня професіоналізму 

педагогічних кадрів, їх майстерності та готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності. На сьогодні суспільству потрібен не простий 



 

200 

виконавець адміністративних вказівок, а компетентний викладач – 

професіонал. Великі можливості у підвищенні професіоналізму викладача, 

його готовності до створення емоційно сприятливого середовища в 

студентському колективі містить підготовка викладачів у системі науково-

методичної роботи вищого навчального закладу. Вирішення проблеми 

підготовки викладача до створення емоційно сприятливого середовища 

залежить від установок самого викладача та його ставлення до науково-

методичної роботи навчального закладу; спрямованості та результативності 

методичної служби вищого навчального закладу з формування у викладачів 

цього складного особистісного утворення з урахуванням досвіду, установок, 

бажань, можливостей і здібностей викладачів.  

Тільки творчий педагог здатний ефективно вирішувати завдання, серед 

яких особливо значимі є такі:  

– забезпечення умов для позитивної динаміки якості освітнього 

процесу, використання нових форм в оптимізації навчальної діяльності, 

збагаченні духовного та інтелектуального потенціалу курсантів та студентів; 

– розвиток студентського колективу, його згуртування, що виступає 

чинником формування творчої особистості, становлення позитивних 

міжособистісних взаємин у системі «викладач-студент», «викладач-

студентський колектив»; 

– створення емоційно сприятливого середовища, що позитивно впливає 

на розвиток студентського колективу і особистості студентів, встановлення 

позитивних міжособистісних взаємин у ньому. 

Успішне вирішення цих завдань можливе при змістовній організації 

безперервного підвищення кваліфікації викладачів, систематичній та 

цілеспрямованій науково-методичній роботі викладачів з підготовки їх по 

формуванню готовності до створення емоційно сприятливого середовища, як 

важливої характеристики педагогічного професіоналізму. 

Питання методичної роботи досить широко розглядалися як з 

теоретичних, так і з науково-практичних позицій в працях різних науковців 

В. Андрєєва, Ю. Бабанського, І. Жуковського, Л. Ільенкова, В. Лізінського, 

А. Моісеєва та ін. Методологічні та теоретичні аспекти управління та 

організації науково-методичної роботи знайшли відображення в 

дослідженнях І. Богачева, В. Бондаря, М. Поташніка, Т. Шамовойта та ін.; 

ефективність різноманітних форм методичної роботи доведена в роботах 

Є. Березняка, А. Демінцева, М. Климович, Е. Кустобаєва, С.Молчанова, 

І. Нікішиної, С. Пахомовї та ін. 

Однак у трактуванні сутності поняття «методична робота» немає 

єдності. Методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки та 

передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-

виховного процесу, система взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на 

всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного 
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педагога [1]. Ю. Бабанський вважає, що оскільки методична робота може 

істотно впливати на якість і ефективність навчання і виховання, на кінцеві 

результати роботи освітньої установи, то вона може виступати важливим 

фактором управління навчально-виховного процесу. Л. Байкова та 

Л. Гребенкіна акцентують увагу на управлінському аспекті методичної 

роботи і розглядають її сутність як «управління процесом професійного та 

особистісного розвитку педагогічних кадрів, розгортання творчого 

потенціалу та педагогічної індивідуальності кожного викладача» [3]. 

Т. Макарова вважає, що методична робота представляє собою 

сукупність заходів, що проводяться адміністрацією та викладачами  в цілях 

оволодіння методами і прийомами навчально-виховної роботи, творчого 

застосування їх, пошуку нових форм і методів організації, проведення та 

забезпечення освітнього процесу [2]. У цьому визначенні зроблено акцент на 

освітньому аспекті, як засобі підвищення ефективності освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі. 

У педагогічній енциклопедії поняття «методична робота» 

розглядається як частина системи безперервної освіти викладачів, 

вихователів. Цілі методичної роботи – освоєння найбільш раціональних 

методів і прийомів навчання і виховання студентів; підвищення рівня 

загально-педагогічної та методичної підготовленості педагога до організації 

та ведення навчально-виховної роботи; обмін досвідом між членами 

педагогічного колективу; виявлення та пропаганда актуального 

педагогічного досвіду [1]. Цю ж точку зору поділяє М. Поташнік, вважаючи 

методичну роботу важливою складовою єдиної системи безперервної освіти 

педагогічних кадрів, мету якої він бачить у підвищенні професійної 

кваліфікації викладачів [4]. 

Методична робота – важливий аспект у підготовці педагога, 

підвищенні його кваліфікації, передбачає отримання системи знань для 

здійснення професійної діяльності. Багатьом авторам притаманна думка про 

те, що методична робота є важливою ланкою в системі неперервної 

педагогічної освіти, що містить великі можливості у підвищенні кваліфікації 

викладачів, рівня їх професіоналізму й педагогічної майстерності. Різниця 

підходів полягає у виділенні та дослідженні різних її аспектів (освітнього, 

виховного, розвивального, управлінського та ін.) 

Підготовка викладачів в системі науково-методичної роботи об’єднує в 

своїй структурі та змісті всі види діяльності, що стимулюють професійне 

зростання викладача, рівень його готовності результативно взаємодіяти зі 

студентським колективом. В її структурі важливе місце займає, з одного 

боку, цілеспрямована систематична робота викладача за рішенням різного 

ступеня складності навчально-виховних проблем, серед яких все більшого 

практичного значення набуває проблема готовності викладача до створення 

емоційно сприятливого середовища в студентському колективі. З іншого 
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боку, підготовка викладача до практичної діяльності щодо забезпечення умов 

для залучення студентського колективу, кожного його члена в оздоровленні 

мікроклімату, міжособистісних відносин та створення психологічного 

комфорту навчально-виховного процесу. Створення емоційно сприятливого 

середовища – це сучасна функціональна система організаційно та науково-

методичного забезпечення професійного зростання викладачів, а також 

дієвий спосіб управління навчально-виховним процесом, створення 

психологічного та емоційного комфорту для кожного члена в студентському 

колективі. Підготовка викладачів у системі методичної роботи вищого 

навчального закладу зі специфічними умовами навчання спрямована на 

розвиток і вдосконалення професіоналізму викладачів, шляхом 

впровадження у практику останніх досягнень науки; вироблення нових 

підходів до здійснення емоційно-чуттєвої взаємодії з курсантами, студентами 

та колегами; освоєння нових технологій і методів навчання та виховання з 

урахуванням різних емоційних станів; збагачення творчого потенціалу 

викладачів та зрештою, підвищення ефективності та якості педагогічного 

процесу в колективі курсантів. 

Результатом підготовки викладачів у системі науково-методичної 

роботи ВНЗ зі специфічними умовами навчання до створення емоційно-

сприятливого середовища в студентському колективі є становлення 

викладача суб’єктом власного розвитку стосовно своєї методичної 

діяльності, розвитку його здатності до забезпечення умов розвитку 

студентського колективу, успішності студентів та збагачення їх 

суб’єктивного досвіду в колективній діяльності. Отже, позитивним слід 

визнати розгляд задач науково-методичної роботи в тісному зв’язку з 

«зовнішнім середовищем», характером відносин в педагогічному та 

студентському колективах, акцентування уваги на реалізації індивідуального 

підходу до викладача. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ  

ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Підвищення ефективності виконання Національною поліцією України 

завдань із забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку істотним чином залежать від 

якісних характеристик її кадрового складу. Саме на конкретного працівника 

поліції, відповідний орган чи його підрозділ покладається безпосередня 

реалізація функцій та завдань Національної поліції України.  

Протягом двох останніх десятиліть становлення та розвитку 

національна система правоохоронних органів зазнавала різних за характером 

і спрямованістю реформ та вдосконалень, але кожного разу відповідні зміни 

були пов’язані з необхідністю ефективнішого виконання одним із 

найбільших правоохоронних органів держави – МВС України та його 

працівниками тих соціально важливих завдань, які покладені на них згідно з 

Конституцією України та чинним законом України «Про Національну 

поліцію України». З приводу цього Катерина Левченко зазначила, що 

реформування має здійснюватися не просто заради реформування, але кожен 

з міністрів, призначений на цю посаду за останні десять років, реформування 

намагався розпочати саме з реформування освіти, заявляючи про серйозні 

перетворення; не більше одного відсотка з яких втілювалися в життя [1]. На 

цей час питання формування високопрофесійного кадрового складу 

Національної поліції України залишається відкритим. Особливої 

актуальності воно набуло з прийняттям та введенням у дію нового КПК 

України, закону України «Про Національну поліцію України» та низки інших 

нормативно-правових актів у сферах державної безпеки, публічного порядку 

та протидії корупції. Реалізація в практичній діяльності Національної поліції 

України цих нормативно-правових актів потребує не тільки вивчення 

кожним працівником поліції, зокрема слідчими, їх положень, а взагалі 

опанування новими формами та методами правоохоронної діяльності. Без 

переходу на сучасні форми і методи такої діяльності неможливо перетворити 

Національну поліцію України на правоохоронний орган Європейського 

зразка, де рівень безпеки та довіра громадян будуть головним критерієм 

оцінки роботи поліції, а служіння суспільству – основою його 

функціонування. 

Не останню роль у вирішенні питання формування належного 

кадрового резерву Національної поліції України, розробки правового та 

методичного арсеналу його діяльності відіграють відомчі навчальні заклади. 

Незважаючи на численні спроби реформування їх системи, аж до повної 
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ліквідації, ВНЗ МВС України довели свою спроможність готувати фахівців 

для системи органів та підрозділів, галузевих служб МВС України.  

В контексті відміченого вище прийняття нового КПК України особливо 

важлива функція цих закладів полягає в забезпеченні Національної поліції 

України фахівцями, які вже з перших днів самостійної роботи готові до 

виконання правоохоронних завдань, у тому числі й завдяки володінню 

сучасними формами та методами правоохоронної діяльності. Найбільше це 

виявляється у підготовці слідчих Національної поліції України, адже за КПК 

України саме на них покладається основний зміст діяльності з організації 

виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень.  

Відмітимо, що за весь час функціонування системи підготовки слідчих 

у відомчих та цивільних вищих навчальних закладах було опрацьовано 

належну методологічну, теоретичну та практичну бази. Це в цілому 

забезпечує можливість навчання особи відповідних знань, умінь та навичок, а 

також сприяє формуванню її як фахівця, чий інтелектуальний, професійний 

та культурний рівень забезпечує здатність якісного виконання нею функцій 

та завдань, і приведення у відповідність із сучасними вимогами та 

стандартами правозастосовної діяльності. Насамперед це обумовлено 

постійним оновленням нормативно-правових актів, які регламентують 

діяльність Національної поліції України взагалі та слідчого зокрема, 

впровадженням у практичну діяльність слідчих підрозділів сучасних методів 

розслідування, новітніх зразків криміналістичної техніки, нарешті, це 

пов’язано також з змінами у формах та способах вчинення кримінальних 

правопорушень.  

Все це обумовлює необхідність оновлення змісту навчання відповідно 

до існуючих соціально-економічних та криміногенних умов, що існують в 

суспільстві, та, власне, підвищення ефективності навчального процесу 

(освітньої діяльності) під час підготовки слідчих Національної поліції 

України. 

Говорячи про підвищення ефективності підготовки слідчих органів 

Національної поліції України, ми повинні розуміти, що мова насамперед йде 

про те, що ті форми та методи навчання, які використовуються у ВНЗ МВС 

України, здатні гарантувати отримання особою в процесі навчання змістовної 

системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, які в подальшому забезпечують якісне виконання нею відповідних 

завдань та функцій на посаді слідчого. 

Якщо проаналізувати процес навчання слідчого, то можна дійти 

висновку, що основним його елементом є той зміст навчальної інформації, 

який засвоюється особою та забезпечує можливість здобуття нею вищої 

освіти відповідного освітнього ступеня і певної кваліфікації. Тобто основну 

увагу у вирішенні питання підвищення ефективності підготовки слідчих 

Національної поліції України якраз і слід приділити удосконаленню 

відповідних засобів, форм і методів навчання, завдяки яким та через які саме 

й забезпечується засвоєння особою необхідної навчальної інформації. При 

цьому саму структуру освіти майбутнього слідчого можна поділити на 
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окремі елементи, якісне проходження особою кожного з яких та їх 

сукупності в цілому і вказує на отримання нею якісної освіти, що передбачає 

здатність задовольняти певні потреби окремої особи та суспільства, зокрема 

в опануванні нею професією правоохоронця та включення у соціально 

корисну діяльність у складі слідчого апарату Національної поліції України 

окремо взятого слідчого. 

Стосовно цих елементів, то до їх числа, враховуючи аналіз Закону 

України «Про вищу освіту», доцільно віднести знання, уміння і навички, а 

також сукупність окремих якостей особистості (професійних, світоглядних і 

громадянських).  

Відповідно, програми підготовки слідчого та конкретні засоби, форми і 

методи навчання повинні бути орієнтовані на послідовне та взаємопов’язане 

між собою, системне та комплексне засвоєння, формування, закріплення 

вказаних елементів освіти. Застосування вказаного підходу має знаходити 

своє відображення: по-перше, у стандартах вищої освіти; по-друге, в засобах, 

формах і методах навчання; по-третє, у виховному та культурному впливі на 

особу; нарешті, в інформаційному забезпеченні освітнього процесу.  

Кінцевим результатом його застосування вбачаємо підвищення 

ефективності підготовки слідчих Національної поліції України у ВНЗ МВС 

України. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

Діяльність поліції безпосередньо впливає на становлення правової 

держави, тому виховання достойних поліцейських кадрів – провідне завдання 

викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання. 

Випускники Харківського національного університету внутрішніх справ 

часто займають провідні посади в органах управління, правоохоронній 

системі. Сучасні реформи, зокрема і реформа національної поліції, 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_42.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_42.html
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передбачають практичну направленість фахової підготовки курсантів вищих 

навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, тому викладання 

фундаментальних дисциплін (таких як «Теорія держави і права») потребує 

урахування зазначених тенденцій та корегування методики викладання. 

Реформа поліції направлена зокрема й на підвищення авторитету поліції, 

основну роль у зміцненні якого відіграватиме той надійний кадровий капітал 

нової поліції, який ми – викладачі створимо. Система підготовки 

поліцейських кадрів потребує постійного вдосконалення, завжди повинна 

бути сучасною, повинна враховувати ті зміни, які відбуваються у суспільстві. 

Втіленню зазначеного сприяє наразі застосування інтерактивних методів 

навчання, що забезпечує більш тісний взаємозв’язок викладача з курсантом. 

Викладач виступає не наглядачем, а партнером, людиною, з якою цікаво і яка 

допомагає активізувати пізнавальну діяльність самого курсанта. Інтерактивні 

методи навчання допомагають швидко досягати не тільки пізнавальної мети, 

а й вирішувати інші завдання виховного та організаційного характеру. Так, 

робота в групах, окрім вирішення пізнавальних завдань шляхом 

взаємонавчання та співробітництва, вчить курсантів працювати «в команді». 

Ситуативні вправи моделювання, ділові ігри допомагають навчитись 

юридичному мисленню, сприяють розвитку організаторських навичок, 

підвищують рівень правової культури та правосвідомості, формують 

готовність використовувати теоретичні знання для вирішення життєвих 

ситуацій. Перетворення традиційного навчання у процес творчий, потребує 

особистих творчих внесків кожного з учасників, багаторазового 

продумування ситуації, а відтак – у курсанта виникають міцні теоретичні 

знання і, що важливо, уміння та навички застосування таких знань для 

вирішення реальних практичних завдань. Прямий зв'язок із практикою 

робить для курсанта теоретичні знання дійсно важливими, пробуджує 

більший інтерес до предмету. Теорія являє собою узагальнену практику і 

завдання викладача – показати зворотній шлях, тобто навчити 

використовувати теоретичні знання у практичній юридичній діяльності. 

Тільки ефективне поєднання великого арсеналу сучасних технологій 

допоможе підвищити ефективність вивчення фундаментальних юридичних 

дисциплін. Вибір відповідної технології слід робити виходячи з конкретики 

змістовного наповнення теми. Новітні технології навчання (технологія 

проведення дискусій, проблемне навчання тощо) допомагають навчити 

мислити нестандартно, швидко знаходити вихід зі складних ситуацій, 

приймати відповідальні рішення, узагальнювати та систематизувати знання, 

що необхідно для успішного засвоєння теоретичних знань державно-

правових явищ та можливості користуватись отриманими знаннями. У світлі 

довгострокової тенденції інформатизації, беззаперечно, викладачі повинні 

допомагати курсантам-поліцейськім адаптуватись, бути динамічними, не 

відставати від прогресивних реалій сьогодення. Викладання теорії держави і 
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права повинне відображати сучасні тенденції зміни державно-правових явищ 

та уявлення про них. Тому слід наближати науку «Теорія держави і права» до 

дисципліни, давати курсантам можливість самостійної оцінки різних теорій 

та положень стосовно державно-правових явищ, навіть якщо викладач сам не 

розділяє відповідних позицій. Здатність критично мислити позитивно 

впливає на процес пізнання державно-правових явищ. Успішний розвиток 

вищої освіти неможливий без застосування новітніх технологій та 

комп’ютерної техніки. Використання Інтернет- ресурсів значно збільшує 

обсяг задіяної у процесі навчання інформації, що має як позитивні, так і 

негативні наслідки. Якщо раніше викладач орієнтував курсантів на вивчення 

змісту підручників, статей, монографій, то тепер, коли більшість намагається 

отримати інформацію за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», у 

викладачів з’явилась необхідність надавати курсантам основи інформаційної 

культури, навчити обирати надійні та достовірні джерела інформації, а також 

навчити віднаходити найголовніше при роботі з великими масивами 

інформації. Власний педагогічний досвід показує, що абсолютна 

нерозбірливість курсантів у пошуку потрібної інформації часто викривляє їх 

уявлення про державно-правові явища, причому ця проблема набуває 

системності та масовості. Зазвичай сприймається як достовірна інформація, 

яку віднайшли першою, що, звичайно, не завжди відповідає дійсності. Так, 

коли слово «сепаратизм» почало все частіше звучати у нашій країні, один з 

першокурсників запитав, чому викладач проти сепаратизму. Розкривши 

поняття «сепаратизм», було пояснено негативні наслідки цього явища. Тоді 

курсант повідомив, що сепаратизм – це зовсім інше, навів визначення 

патріотизму, назвавши саме це явище сепаратизмом, пояснивши, що так 

написано в Інтернеті. Коли запитуєш, з якого сайту зазначена інформація, то 

зазвичай курсанти цим не цікавляться. Слід зазначити, що ще однією 

негативною, на наш погляд, тенденцією, пов’язаною з інформаційним 

розвитком, наразі є застосування виключно нових технологій навчання та 

відкидання академічних основ вищої освіти. Не слід вдаватись до крайнощів, 

зневажати історичним минулим, яке не раз демонструвало неспроможність 

поверхневої, ситуативної підготовки юридичних кадрів. Так, у минулому 

столітті аж до 60-х років підготовка правоохоронних органів відбувалась на 

рівні курсів, юридичних шкіл, що викликало безліч неправомірних рішень, 

помилок у правозастосуванні, а також врешті-решт спонукало до перегляду 

системи освіти правоохоронців. Майбутнє фундаментальних дисциплін за 

умілим поєднанням традиційних та сучасних інноваційних методів і 

технологій навчання: класичної академічної лекції та інтерактивних 

технологій. Слід берегти багатовіковий досвід класичної вищої освіти та 

збагачувати його прогресивними сучасними інтерактивними технологіями 

навчання. 
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ЗАЛУЧЕННЯ КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ  

ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ  

СОЦІОЛОГІЇ ТА КРИМІНОЛОГІЇ 

 

Одним із завдань будь-якої навчальної дисципліни, що викладаються у 

вищих навчальних закладах МВС, є формування у курсантів, студентів і 

слухачів міцних навичок пізнавально-творчої активності, покликаних 

сприяти підвищенню якості їхньої самореалізації в майбутній професійній 

діяльності.  

Досягнення означеної мети передбачає розробку та впровадження у 

навчальний процес інтегральної системи гармонічного сполучення різних 

напрямків, рівнів, форм і методів діяльності: 

1) учбово-методичного, науково-теоретичного і прикладного рівнів 

пізнання; 

2) освітнього і виховного компонентів навчального процесу; 

3) аудиторних занять і емпіричних досліджень; 

4) наукових досліджень викладачів, з одного боку, і курсантів 

(студентів, слухачів), з іншої сторони; 

5) пізнавальних інтересів учасників навчального процесу і потреб 

правоохоронної практики; 

6) учбово-пізнавальної діяльності курсантів (студентів) і практичної 

роботи випускників (слухачів заочного відділення); 

7) виконання функціонально-посадових обов'язків із суспільною 

діяльністю. 

Саме така система поєднання різних форм і методів роботи, організації 

спільної діяльності курсантів, студентів, слухачів, викладачів, практичних 

працівників, у ході якої одночасно вирішувались учбово-пізнавальні, 

науково-дослідні і виховні задачі була створена і успішно діяла на кафедрі 

соціології та кримінології Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка. На жаль, події  на сході України позбавили 

колектив кафедри можливості продовжувати свою роботу у повному обсязі. 

Тим не менш, накопичений досвід може бути корисним і цікавим для 

представників інших навчальних закладів. 

Навчальні дисципліни кафедри умовно були диференційовані на 

предмети теоретичного рівня (соціологія, логіка, політологія, соціологія 

права) і предмети прикладного рівня (кримінологія, конфліктологія, 

кримінологія та профілактика злочинів, конфліктологія, психологія 
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попередження та вирішення конфліктів, соціологія права та девіантної 

поведінки, методологія соціально-правових досліджень, кримінологічні 

проблеми урбанізації в Україні, організація та методика науково-

дослідницької роботи). Соціологія, соціологія права, логіка і політологія були 

покликані формувати в курсантів, студентів і слухачів загальні навички 

збору, аналізу і використання соціальної інформації в різних її видах, 

застосування теоретичних положень до реальної дійсності.  

Кримінологія, кримінологія та профілактика злочинів, конфліктологія, 

психологія попередження та вирішення конфліктів, соціологія права та 

девіантної поведінки, методологія соціально-правових досліджень, 

кримінологічні проблеми урбанізації в Україні, організація та методика 

науково-дослідницької роботи повинні були сприяти виробленню міцних 

умінь по роботі з професійно значимою інформацією з використанням 

сучасних методик (технологій) збору, аналізу і використання даних. 

Ядром організації науково-дослідницької роботи кафедри була 

лабораторія кримінологічних та соціологічних досліджень. Працівниками 

лабораторії були викладачі кафедри (за сумісництвом). У щорічній роботі 

лабораторії виділяються кілька тематичних блоків: 

1. Студентські та курсантські соціологічні дослідження з проблем 

формування особистості суб'єкта правоохоронної діяльності (вересень – 

лютий). Студенти та курсанти утворювали дослідницькі колективи (по 3-5 

осіб), розробляли програму дослідження, методичний інструментарій, 

проводили опитування та аналізували отримані дані. Незважаючи на 

переважно навчальне значення таких досліджень, деякі з них 

використовувались керівництвом університету як обґрунтування 

управлінських рішень із урахуванням настроїв студентів та курсантів. 

Зокрема, за наслідками студентських та курсантських досліджень вносились 

зміни до навчальних планів, режиму, організації роботи самоуправління 

тощо, адже самостійність вибору тем дослідницькими колективами 

обумовлювала зацікавленість до досліджень найболючіших проблем 

студентського та курсантського життя.  

2. Студентські та курсантські кримінологічні дослідження з проблем 

специфіки регіональної злочинності (вересень – червень). Якщо соціологічні 

дослідження проводились в основному у студентсько-курсантському 

середовищі, то кримінологічні проекти виходили за межі навчального 

закладу. В ході кримінологічних досліджень (з використанням головним 

чином методу експертних оцінок) вивчались фактори та умови скоєння 

різних злочинів, конкретні шляхи попередження злочинності, різні аспекти 

боротьби зі злочинністю. Експертами виступали працівники правоохоронних 

органів, представники органів влади і управління, журналісти, вчителі тощо. 

Найкращі з проведених досліджень брали участь у конкурсі кримінологічних 

досліджень, за результатами якого щорічно  проводились кримінологічні 

читання та конференції, де лауреати отримували дипломи й Премії пам’яті 

Е.О. Дідоренка. За всі роки було проведено понад 500 курсантських та 

студентських кримінологічних досліджень. Автори кращих досліджень 
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продовжували наукову діяльність шляхом підготовки дипломних, 

магістерських робіт та кандидатських дисертацій. 

3. Дослідження громадської думки жителів м. Луганська з проблем 

політики, правових реформ в Україні (жовтень – листопад), злочинності та 

правоохоронної діяльності (березень - травень). У 1996-2014 роках 

колективом лабораторії було проведено більше 100 репрезентативних 

соціологічних досліджень громадської думки жителів міста Луганська та 

Луганської області з актуальних проблем економіки, політики, правового 

реформування та правоохоронної діяльності. Дослідження проводились на 

замовлення МВС, інших органів держави та місцевого самоуправління. 

Майбутні правоохоронці засвоювали методи отримання достовірної 

інформації від населення Практично всі наші випускники брали участь у 

проведенні цих досліджень, отримуючи первинні навички нейтрального, 

коректного та неупередженого спілкування з самими різними категоріями 

населення. 

Основні результати курсантських та студентських досліджень відбиті в 

численних публікаціях, як чисто наукового, так і науково-методичного 

характеру, а також з інтересом обговорювались під час наукових 

конференцій в Україні та поза її межами. Усі матеріли про роботу кафедри 

щодо залучення курсантів, студентів та слухачів до наукової діяльності 

розміщені на сайті кафедри 1. 

Завдяки досягнутим результатам у 2008 році кафедра кримінології та 

соціології ЛДУВС імені Е. Дідоренка була включена до переліку наукових 

шкіл ВНЗ МВС України. І хоча подальший науково-педагогічний розвиток 

кафедри був припинений подіями на Сході України, хочеться сподіватись, 

що традиції діяльності по активному залученню курсантів та студентів до 

наукових досліджень будуть продовжені. 

 

Список літератури: 

1. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.lduvs.edu.ua/ 
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Наукове видання 
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