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науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу 

Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ  

ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Забезпечення безпечності життя та здоров’я громадян і охорони 

навколишнього середовища належать до першочергових завдань держави, які 

можливо виконати шляхом забезпечення належного рівня безпечності 

промислової продукції. Визначення параметрів безпечності промислової 

продукції (як харчової, так і нехарчової), своєю чергою, передбачає 

встановлення ризиків, які може містити продукція, з урахуванням широкого 

спектру факторів її походження, виробництва, реалізації, використання, 

утилізації тощо [1, ст. 1; 2, ст. 1]. 

Обґрунтоване визначення ризиків, їх попередження та усунення 

неможливе без проведення наукових досліджень, освоєння новітніх досягнень 

науки й техніки. Важливість наукового забезпечення у сфері безпечності 

промислової продукції підтверджується як зарубіжним, так і вітчизняним 

досвідом утворення та діяльності наукових установ. Так, у ч. 2 ст. 11 Законі 

Литовської Республіки «Про безпеку продукції» («Produktų saugos įstatymas») 

від 01.06.1999 № VIII-1026 (у редакції від 25.06.2015) було визначено, що з 

метою компетентної співпраці з Європейською Комісією з питань, пов’язаних з 

обмеженням ринку, та надання зацікавленим установам Литовської Республіки 

науково обґрунтованих висновків щодо небезпечних продуктів (з питань 

безпечності продукції та безпеки здоров’я споживачів), створюються наукові 

комітети, підпорядковані відповідним міністерствам. Склад і діяльність 

наукових комітетів регулюються правилами, які розроблюються і 

затверджуються в установленому порядку [3].  

У Республіці Білорусь, відповідно до законодавства, функціонує 

Національний інститут із стандартизації в галузі технічного нормування та 

стандартизації, який, відповідно до своїх функцій, проводить наукові 

дослідження з метою розробки та вдосконалення методології технічного 

нормування і стандартизації [4, ст. 11]. Наукові дослідження у галузі 

стандартизації та сертифікації є важливими у контексті забезпечення 



 7 

безпечності промислової продукції, оскільки у нормативних документах 

(технічних регламентах, державних стандартах, технічних умовах тощо) 

встановлюються вимоги безпечності до сировини та готової продукції. 

Зазначимо, що обґрунтована регламентація обов’язкових вимог до безпечності 

базується, зокрема, на результатах наукових досліджень, випробувань, 

експериментів тощо. 

Вітчизняні наукові установи також здійснюють наукові дослідження у 

сфері безпечності промислової продукції. Наприклад, важливим напрямом 

досліджень Національної аграрної академії наук України є наукове 

забезпечення якості та безпечності продуктів харчування. Наукові установи 

успішно виконують програму зі зменшення біологічних загроз в Україні, яка 

сприяє значному підвищенню рівня біобезпеки та біозахисту в державі [5].  

Як бачимо, наукове забезпечення відіграє значну роль у забезпеченні 

безпечності промислової продукції. Однак, варто зазначити, що у чинному 

українському законодавстві питання щодо наукового забезпечення технічного 

регулювання або не визначено взагалі (як у випадку з технічними 

регламентами), або визначено опосередковано (наприклад, до роботи у 

технічних комітетах стандартизації залучаються представники науково-

технічних та інженерних товариств (спілок) та провідні науковці) [6; 7, ст. 15]. 

Тому існує необхідність закріплення наукового забезпечення розроблення та 

прийняття стандартів, кодексів установленої практики і технічних регламентів 

в Україні у чинному законодавстві, тому що за допомогою наукового пошуку 

можливо встановити та закріпити у нормативно-технічній документації на 

продукцію показники її безпечності, які обґрунтовані результатами наукових 

досліджень. Врахування профільних наукових здобутків у процесі розроблення 

та введення в дію більш досконалих стандартів, кодексів установленої практики 

і технічних регламентів в Україні сприятиме підвищенню рівня безпечності 

промислової продукції. 

Враховуючи досвід Литовської Республіки, доцільним також можна 

вважати створення наукових установ та комітетів щодо дослідження ризиків 

промислової продукції. Зазначимо, що створення таких установ є складним 

процесом, і найбільша складність, на нашу думку, полягає у великому переліку 

видів промислової продукції. Саме тому доцільним буде визначити 

першочерговий перелік видів промислової продукції, визначення ризиків яких 

становить нагальну проблему. До такої продукції можна віднести наступні 

види: продукти харчування; продукція для дітей; одяг, взуття, домашній 

текстиль та матеріали для його виготовлення; посуд; телекомунікаційні засоби; 

побутові електроприлади; меблі; газове обладнання, що виготовляється в 

умовах промислового виробництва. 
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Виходячи з цього переліку, доцільна організація роботи науково-

дослідних установ і комітетів для визначення ризиків промислової продукції як 

окремих підрозділів у структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України (МЕРТ), до компетенції якого віднесено формування та забезпечення 

державної політики у сферах торгівлі, державної політики з питань розвитку 

підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів [8].  

Діяльність наукових установ і комітетів щодо визначення ризиків 

продукції потребує особливого контролю з боку держави. Результати 

досліджень мають впроваджуватись у процеси виробництва, реалізації, 

споживання, переробки та утилізації продукції невідкладно. Науково-

обґрунтовані результати досліджень можуть бути доведені до виробників і 

розповсюджувачів шляхом видання наказів МЕРТ, а до споживачів – шляхом їх 

офіційного оприлюднення у засобах масової інформації. На нашу думку, це 

сприятиме зменшенню відсотку небезпечної продукції представленої в обігу та 

на споживчому ринку. 

Таким чином, наукове забезпечення сприяє підвищенню безпечності 

промислової продукції, і, відповідно, забезпеченню законних суспільних 

інтересів. З метою належної організації наукового забезпечення безпечності 

промислової продукції необхідно вжити заходів щодо удосконалення чинного 

законодавства та модернізації процесу діяльності наукових установ і комітетів.  
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співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем 

запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ 

НАД ДІТЬМИ 

 

Враховуючи статистику, кількість злочинів сексуального характеру по 

відношенню до дітей практично не знижується в більшості країн світу. Це, в 

свою чергу, викликає тривалі дискусії в світовій пресі стосовно вибору способів 

та методів захисту дітей від насильства з боку педофілів. Адже даний вид 

насильства докорінно впливає на психіку дівчаток і хлопчиків, які часто  не 

досягають навіть 14 років, тобто є малолітніми жертвами. Так, відповідно до 

досліджень Р. Крукса та К. Баур, рівень сексуальних чіплянь до дітей майже 

однаковий в багатьох країнах. Наприклад, встановлені наступні показники 

рівня насильства над дітьми у країнах (із розрахунку на 100 тис. населення): 

Англія – 20, Швейцарія – 14, Німеччина – 14, Франція – 13, Данія – 21, Греція – 

22, Австрія – 45, Іспанія – 38, США – 43, ПАР – 63 та інші [1].  

В результаті проведених досліджень також встановлено, що дії 

сексуального характеру стосовно дітей вчинюються особами, які не мають 

педофільних схильностей. В той же час, світова практика використовує 

стосовно особи, яка вчинила сексуальне насильство над дитиною, медичний 

термін «педофіл».  

Яким же чином світ бореться з проблемою запобігання сексуальному 

насильству над дітьми на законодавчому рівні? В США, наприклад, вже багато 

років діє багаторівнева система контролю за особами, які вчинили сексуальні 

злочини, в тому числі за педофілами. Фундаментальними у цій сфері 

федеральними законами, названими за ім’ям дітей, які постраждали, є закон 

Джейкоба Веттерлінга (1994), закон Меган (1996), закон Адама Уолша (2006). 

Так, згідно із законом Джейкоба Веттерлінга, американські штати 

розпочали ведення обліку осіб, які вчинили злочини сексуального 

характеру [2]. 

Закон Меган, який був прийнятий в якості підрозділу закону Джейкоба 

Веттерлінга, дозволив окремим штатам самостійно вирішувати, які відомості 

про педофіла будуть знаходитись у відкритому доступі і яким чином будуть 

розповсюджуватись. Як правило, це були загальні відомості (стосовно імені, 

прізвища злочинця, його фото, місце проживання, інформація щодо злочину, за 

який він був засуджений), які розміщались на веб-сайтах з відкритим доступом, 

та/або друкувались в газетах тощо. Крім цього, закон Меган зобов’язував 



 10 

засуджених осіб інформувати правоохоронні органи про будь-які зміни свого 

місця проживання та роботи (після відбуття покарання у тюрмі або 

психіатричній лікарні) протягом встановленого часу (як правило, близько 

десяти років) або тимчасово [3]. 

Законом Адама Уолша класифіковано сексуальні злочини на три рівні 

(залежно від ступеню тяжкості вчиненого діяння), відповідно до яких засуджені 

особи зобов’язуються повідомляти про своє місцеперебування кожні три місяці 

(третій рівень), кожні шість місяців (другий рівень) або щорічно (перший 

рівень). Відсутність реєстрації та обновлення інформації щодо місця 

перебування є кримінальним правопорушенням. Держави повинні публічно 

розкривати інформацію про злочинців другого та третього рівнів [4]. Також 

цим законом внесені зміни до Закону про імміграцію та громадянство США, 

відповідно до яких забороняється задовольняти сімейні клопотання про видачу 

імміграційної візи, подані громадянами США та законними постійними 

жителями, які були засуджені за «specified offense[s] against a minor» – певні 

злочини проти неповнолітніх [5]. 

Крім ведення відкритих обліків, починаючи з 1994 року, також набуває 

поширення практика застосування так званої «хімічної кастрації», яка полягає у 

введенні особі певного медичного препарату, що пригнічує сексуальний потяг 

(лібідо) та сексуальну активність. На сьогодні медикаментозна профілактика 

статевих злочинів застосовується в багатьох європейських державах 

(Великобританія, Франція, Німеччина, Данія, Швеція, Польща, Норвегія, 

Естонія) та в інших країнах таких, як Канада, Ізраїль. Застосування примусової 

хімічної кастрації також були закріпленні на законодавчому рівні в Російській 

Федерації та в Республіці Казахстан. За даними Великої Британії дія урядової 

програми щодо надання засудженим особам (педофілам) препаратів, які 

пригнічують лібідо та сексуальну активність скоротила рецидиви статевих 

злочинів з 40% до 5%, а у Німеччині з 80% до 3% [6].  

Українська статистика сумно засвідчує, що кожні п’ять днів в Україні 

зникає дитина, яку ніколи не знайдуть, фактично щодня ґвалтують та/або 

розбещують одну дитину. Так, за шість місяців поточного року вже 170 таких 

жертв. При цьому, жертвами стають діти з грудного віку. Батьки, вітчими, 

співмешканці, сусіди ґвалтують, розбещують, використовуючи в окремих 

випадках відео зйомку з подальшим її розповсюдженням за гроші, тощо. Лише 

в одній столиці з початку року зафіксовані десятки випадків зґвалтувань та/або 

розбещень дітей. Зокрема, після вбивства неповнолітньої Дарини Лук’яненко, 

що викликало великий резонанс в Україні, петицію про довічне ув’язнення та 

хімічну кастрацію для педофілів підписали за лічені дні (вперше петицію щодо 

посилення відповідальності педофілів було складено у 2017 році, що зазнавала 

повернення на доопрацювання). Так, на підставі зазначеної петиції, враховуючи 



 11 

положення Конвенції про права дитини, а також положення Конвенції Ради 

Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства, що ратифіковані Україною, 11 липня 2019 року Верховна Рада 

України розглянула два проекти законів про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, 

вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього 

та особи, яка не досягла статевої зрілості (№ 6607 та № 6449), один з яких 

прийняла за основу (проект закону за № 6449). 

Зазначеним законопроектом пропонується комплексний підхід щодо 

вдосконалення законодавства у сфері протидії сексуальним зловживанням 

щодо дітей. Зокрема пропонується посилити відповідальність за зґвалтування 

та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін до Кримінального 

кодексу України. Так, статтею 152 запропоновано посилити покарання із 

застосуванням примусової хімічної кастрації, у зв’язку з чим законопроектом 

доповнено новою статтею 59-1 «Примусова хімічна кастрація». Також 

пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та 

Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі», зокрема доповнивши їх категорією осіб засуджених до 

позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, 

насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене 

щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не 

досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх та встановивши за цими 

особами адміністративний нагляд. Крім цього, законопроектом передбачено 

створення публічного реєстру осіб, які були засуджені до позбавлення волі 

відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за 

зґвалтування малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього, 

насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене 

щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не 

досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх. Окрім цього, в 

законопроекті внесені техніко-юридичні правки у зв’язку з чисельними 

помилками, допущеними при попередніх внесеннях змін [7]. Наразі українці 

чекають офіційного визнання так званого закону Дарини Лук’яненко та 

ефективності механізму його дії. 
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ САМОЗАХИСТУ 

 

Кийки застосовуються працівниками правоохоронних органів і є 

спеціальними засобами самозахисту, які входять до переліку спеціальних 

засобів поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України 

(НГУ) [1, ст. 42; 4]. Чинним законодавством встановлені також правила 

застосування кийків, зокрема типи кийків відповідно до матеріалів, з яких вони 

виготовляються. Правоохоронцям (як поліцейським, так і військовослужбовцям 

НГУ) дозволено використовувати гумові та пластикові кийки. 

Конструкція кийків має забезпечувати зручність їх використання за 

визначеної нормативно-правовими актами необхідності, а також високу 

ефективність щодо припинення протиправних дій. Водночас, слід зауважити, 

що кийки призначені для нанесення ударів, які можуть спричинити серйозні 

травми. І зручність користування, і травматизм від застосування кийків 

залежить не тільки від матеріалів для їх виготовлення, але й від конструктивних 

особливостей. Тому важливо дослідити сучасні кийки для їх уніфікації та 

визначити перелік вимог до їх конструкції та характеристик матеріалів, з яких 

вони виготовляються. 

Актуальним питанням сьогодні є дослідження та визначення 

конструктивних особливостей кийків та розроблення загальних вимог щодо їх 

конструкції. 

Чинним законодавством України кийки віднесені до категорії 

спеціальних засобів. Однак, на сьогодні серед науковців переважає підхід до 

класифікації кийків у контексті їх розгляду як зброї несмертельної дії. У цьому 

ж контексті пропонуються варіанти класифікації кийків за різними 

показниками. Наприклад, віднесення кийків до зброї несмертельної дії 

кінетичної дії, а саме до засобів контактного (ударного) впливу [2, с. 229]. 

Зазначимо, що класифікація кийків за способом дії є доволі розповсюдженою, і 

кийки займають місце у групах та підгрупах засобів фізичної та кінетичної дії 

[3, с. 221]. З цієї класифікації випливає, що дія кийка заснована на кінетичній 

енергії, яка пропорційно залежить від маси спеціального засобу, та 

прискорення, з яким наноситься удар. В свою чергу, маса виробу залежить від 

таких складових, як габаритні розміри, матеріали для виготовлення, наявність 

чи відсутність додаткових елементів, тобто від конструктивних особливостей 

кийків. Тому наступним кроком дослідження є розгляд конструкції кийків. 
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Отже, існує необхідність в розробленні вимог до конструкції кийків.  

На підставі аналізу вітчизняних та зарубіжних зразків кийків було складено такі 

вимоги щодо конструктивних особливостей кийків: 

– бияк кийків у перерізі повинен мати форму кола. Закінчення бияка 

повинно бути округлим або із закругленими гранями; 

– складені кийки мають складатися із держака в повздовжній отвір якого 

вставлено бияк, який повинен бути гладким, круглим в поперечному перерізі та 

закінчуватись напівсферою з обох боків; 

– форма держака повинна дозволяти надійно утримувати кийок у руці за 

будь-яких передбачуваних умов експлуатування (холод, тепло, дощ); 

– на держаку повинен бути отвір в якому має бути закріплений темляк 

(петля з текстильної стрічки або шкіри) для тримання на зап’ястку руки, що 

утримує кийок. 

Ураховуючи той факт, що застосування кийка можливе як на відкритій 

місцевості, так і в замкнутому просторі приміщень, важливо визначити 

довжину кийків. Наприклад, довгими кийками зручніше користуватися на 

відкритому просторі. В замкненому просторі, де відстань до цілі обмежена, 

удар довгим кийком буде наноситися не кінцем бияка, а іншими його 

частинами, що зменшить силу удару, і, відповідно, ефективність застосування 

кийка. На підставі аналізу кийків різних конструкцій було розроблено 

параметри гумових кийків, які за розмірами умовно можна поділити на довгі та 

короткі. Окремо розроблено параметри для складених гумових кийків. 

Окрім габаритних параметрів і конструктивних особливостей, необхідно 

також запровадити чіткі вимоги щодо матеріалів для виготовлення кийків,  

а також методів контролювання якості та безпечності готових виробів.  

Для цього необхідно розробити якісну нормативно-технічну документацію з 

детальним описом усіх технічних вимог до кийків. 

Подальшим вдосконаленням конструкції кийків може стати їх комбінація 

з іншими спеціальними засобами. Так, наприклад, в держаку кийка складного 

можна розмістити балончик із сльозогінним газом [4, с. 14], електрошоковий 

пристрій або ліхтарик. Надання кийкам ознак комбінованих засобів 

несмертельної дії значно розширить їх функціональні можливості. 

Сучасні кийки мають різні конструктивні особливості, від яких залежить 

як ефективність, так і законність використання кийка правоохоронцями. Для 

уніфікації конструкції кийків необхідне розроблення національних стандартів, 

в яких будуть чітко визначені конструктивні особливості кийків. 

Станом на сьогоднішній день Технічний комітет 184 «Продукція 

спеціального призначення», функції секретаріату якого виконує Державний 

науково-дослідний інститут МВС України, розробляє проект національного 

стандарту «Засоби активної оборони. Кийки гумові. Загальні технічні умови». 
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Прийняття зазначеного стандарту надасть можливість забезпечити 

співробітників правоохоронних органів сучасними виробами. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО КАРНОГО РОЗШУКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Національна поліція України перебуває на шляху подальшого 

вдосконалення діяльності і реформування, від неї очікується суттєве 

покращення й підвищення ефективності діяльності. Особливого значення 

набуває вирішення завдання вивчення індивідуальних особливостей 

працівників основних поліцейських професій, у тому числі оперуповноважених 

карного розшуку.  

Аналіз усередненого профілю особистості оперуповноваженого карного 

розшуку (кримінальної поліції), здійснений на підставі обстеження більш як 

500 поліцейських за допомогою адаптованого Індивідуально-типологічного 

опитувальника (ІТО), дозволяє охарактеризувати працівників як людей зі 

стенічним типом реагування, високою активністю і високим рівнем домагань, 

яскравими емоційними реакціями, які, водночас, достатньо контрольовані. 

Фахівцям притаманні лідируючий стиль поведінки, здатність до ризику при 

вираженій стійкості до стресу. Інтегративна усереднена оцінка особистісного 

профілю виявляє лінійний профіль, розташований у межах від 4 до 7 балів. 

Провідними піками в профілі є шкали 1, 2 і 8, що свідчить про переважання 

збудливих рис і сили нервових процесів. 

Для оперуповноважених характерні наступні варіації типів профілів:  

а) відмічається підвищення по шкалах 1 і 2. Для таких осіб характерна 

деяка імпульсивність, стійка тенденція до ризику і пошуку небезпеки, вони 

сміливі, мужні і агресивні. У стосунках вони дратівливі, холеричні, відчувають 

недостатню соціальну конформність, у них знижений самоконтроль;  

б) в якості провідних зафіксовано шкали 2 і 8. В характері таких 

поліцейських на першому плані стоїть тенденція до лідерства, активність, 

наполегливість, раціональність. Вони послідовні і цілеспрямовані; 

в) профіль характеризується провідними шкалами 2, 4 і 6. Цим особам 

притаманна врівноваженість стенічних і егоцентричних характеристик, вони 

виявляють високий рівень домагань і мотивації, соціабельність; 

г) у профілі провідними є шкали 2 і 4. Для характеру таких осіб властива 

завищена самооцінка, ігнорування труднощів, значна, але неорганізована 

активність, егоїстичність, ентузіазм, здатність до тривалих зусиль і зростання 

ефективності діяльності в присутності інших. 
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Усереднення даних за методом ІТО дозволило визначити особистісні 

властивості даної професійної групи. Так, для 70% профілів характерною 

ознакою є наявність провідної 1 шкали (в різних комбінаціях з іншими 

шкалами), у 16% обстежених провідними є інші шкали, переважно 2, 4, 8. 

Для 14% профілів обстежених осіб провідне місце належить нетиповим для 

даної групи шкалам 3, 5, 7. 

Таким чином, оперуповноваженому притаманні такі риси як 

самостійність, активність, сміливість, готовність до розумного ризику, 

домінантність, екстравертованість, помірна агресивність, ініціативність, 

наполегливість, оптимізм, комунікабельність. 

На основі проведеного дослідження можливо визначити рекомендовані 

для професійної діяльності якісні і кількісні психологічні і психофізіологічні 

показники, зокрема сприятливий характерологічний профіль (за тестом ІТО 

стенічний тип реагування, в профілі показники шкал 1; 2; 4; 8 становлять 

не менше 5 балів; шкал 3; 5; 6 і 7 – не більше 5 балів). 

Також встановлено психологічні та психофізіологічні протипоказання до 

оволодіння професійною діяльністю (критерії професійної непридатності), 

зокрема: негативні характерологічні риси: наявність в особистісному профілі 

ІТО підвищених індексів шкал гіпостенічного типу реагування: 

7 (тривожності), 6 (сензитивності), 5 (інтроверсії) – більше 7 балів, підвищені 

показники шкал стенічного типу реагування: 2 (спонтанності), 3 (агресивності), 

4 (ригідності) – більше 7 балів за ІТО. 

Дослідження підтвердило, що усебічне вивчення професійної 

поліцейської діяльності, розробка профілів масових професій Національної 

поліції є необхідною передумовою вирішення проблем, пов’язаних з 

ефективністю використання кадрового потенціалу, оптимізацією відбору до 

поліції найбільш придатних кандидатів, підготовки та перепідготовки кадрів, 

раціоналізацією праці, зниженням травматизму службової діяльності тощо.  
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ВАРІАЦІЇ ЗМІН ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ 

 

Професійне і особистісне становлення керівників органів і підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ України (далі – ПіОМВСУ), як система 

діалектичної єдності діяльності та особистості, де професійна діяльність 

накладає відбиток на особистість керівника, а особистість керівника зумовлює 

професійну управлінську діяльність, окрім професійних та особистісних 

здобутків та надбань, не позбавлене також певних змін (перехід, перетворення 

чого-небудь [1, Т. 3, с. 621]), а саме криз, деструкцій та деформацій. 

Відомий науковець, в царині професійного становлення особистості, 

Е. Зеєр зазначає, що «хоча праця позитивно впливає на психіку людини, однак 

у процесі її виконання виникають зміни особистості [2, с. 50], які є неминучими 

[2, с. 46] та такими, що негативно впливають на продуктивність діяльності, 

породжують професійно небажані якості, що змінюють всю професійну 

поведінку людини» [2, с. 200]. Ці зміни, насамперед, спотворюють 

конфігурацію особистісного профілю працівника, негативно позначаються на 

продуктивності праці. Найбільшою мірою ці зміни властиві представникам 

професії типу «людина–людина» [3; 4, с. 426], до яких, беззаперечно, належить 

професійна управлінська діяльність керівників ПіОМВСУ.  

Зважаючи на вищезазначене та, головним чином, враховуючи лексичне 

значення слів, ми переконані, що зміни в системі професійного та 

особистісного становлення керівників ПіОМВСУ розпочинаються з криз (від 

лат. crisis – поворот, перелам; зміна звичайного стану речей [1, Т. 4, с. 343]), 

продовжуються в деформаціях (від лат. deformatio – перекручую, спотворюю; 

зміна форми або розмірів під впливом сил [1, Т. 2, с. 259]) та знаходить своє 

завершення в деструкціях (від лат. destructio – ламаю, руйную; зміна структури 

чого-небудь [1, Т. 2, с. 255]). Більш детально.  

Кризи професійного та особистісного становлення за своєю суттю є 

перебудовою особистісної спрямованості професійного розвитку, яка 

супроводжується зміною змістових структур професійної свідомості, 

переорієнтуванням на нові цілі, корекцією соціально-професійної позиції, 

зміною способів виконання діяльності та взаємовідносин з оточуючими; 

труднощами, які можуть мати як суб’єктивний, так і об’єктивний характер, та 

виникати при переході від одного періоду становлення до іншого [5, с. 20]. 
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Кризи професійного та особистісного становлення керівників ПіОМВСУ 

є переламними моментами в професійному управлінському житті менеджера і 

можуть бути нормативними (ротація, призначення, переміщення тощо) та 

ненормативними (догана, пониження в посаді, звільнення тощо). В цілому 

кризи не є руйнівними ні для керівника, ні для його діяльності, а навпаки – 

успішне їх проходження лише «відшліфовує» керівника як професіонала своєї 

справи та формує його як професійно стабільну особистість.  

Відомо, що кожна професія має свій ансамбль деформацій [2, с. 45–54]. 

Найчастіше під професійними деформаціями розуміють психофізіологічні, 

соціально-психологічні та психічні зміни особистості, які виникають у процесі 

виконання професійної діяльності [5, с. 12].  

Коли мова йде про професійне та особистісне становлення керівників 

ПіОМВСУ, ми переконані, що до ознак професійної деформації управлінців 

варто віднести появу таких поодиноких «надбань» особистості, як: зверхність, 

зарозумілість, самовпевненість, завищена самооцінка, егоїзм, відсутність 

самокритики та адекватного сприйняття критики в цілому, перекладання 

відповідальності на іншого, уникнення відповідальності; а також певних 

«здобутків» діяльності: прояви неправомірної поведінки, викривлення 

у спілкуванні та судженнях, пасивність і втрата ініціативності тощо.  

Продовжуючи обговорення варіацій змін професійного та особистісного 

становлення, відзначимо, що професійними деструкціями виступають будь-які 

викривлення у поступальному професійному розвиткові особистості, що 

виявляються у порушенні його професійної ідентичності або(та) у таких змінах 

у діяльності та поведінці людини, які призводять до погіршення якості 

виконання професійних обов’язків та стосунків з оточенням [7, с. 45].  

Що стосується деструкцій професійного та особистісного становлення 

керівників ПіОМВСУ, то проведений аналіз дозволяє виокремити: 

стереотипізацію професійної управлінської діяльності, яка накладає відбиток на 

особистість керівника та призводить до поведінкової ригідності; появу 

комплексу керівника, коли управлінець фрагментарно сприймає себе та свій 

професійний статус і, відповідно, недооцінює або переоцінює свої професійні 

можливості, обов’язки та права; професійне старіння, за наявності якого 

управлінське виснаження імпліцитно вплітається в професійну діяльність та 

життя керівника в цілому тощо.  

Підсумовуючи вищезазначене, наголосимо, що нами було піднято 

проблему варіатизації змін професійного та особистісного становлення 

керівників органів і підрозділів МВС України та наголошено на доцільності її 

вивчення і аналізу з метою успішності застосування превентивних заходів, що й 

окреслює перспективи подальших розвідок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

Розвиток інформаційного забезпечення держави безпосередньо 

пов’язаний з удосконаленням економічних механізмів комерціалізації 

наукоємної продукції, створенням міцного зв’язку між науковими 

організаціями, що займаються прикладними дослідженнями, та виробничими 

структурами, стимулюванням підвищення інноваційної активності в державі. 

У XX столітті почалося формування нового інформаційного суспільства, 

яке має свої характерні риси та особливості. Нове інформаційне суспільство дає 

поштовх розвитку економіки, породжує технічні та економічні реформи. 

У результаті виникає однорідний глобальний ринковий простір, заснований на 

новому міжнародному поділі праці, в якому діє низка нових суб’єктів світової 

економіки, який більшою мірою обслуговує міжнародне виробництво. 

Взаємодія інформаційного суспільства на локальному рівні з глобалізованою 

світовою економікою не просто помітна тенденція, а нова епоха в розвитку 

глобалізованої світової економіки, матеріальна основа постіндустріального 

інформаційного суспільства. Безперечно, нова економіка, її елементи 

безпосередньо вибудовується із традиційної економіки, вона виростає, 

переплітається та взаємодіє з нею, утворюючи інтегровані перехідні форми. 

Деякі з цих форм є досить життєздатними, інші не витримують перевірки 

практикою або їм бракує умов для розвитку. Зазвичай нові економічних 

відносини в господарюванні виникають у галузях, пов’язаних із комп’ютерним 

та комунікаційним обладнанням, а також розбудовою систем формування, 

зберігання, розпорядження та отримання інформації, яка значною мірою 

побудована на системах, які використовуються в Інтернеті. 

Розвиток інформаційного суспільства створює дієвий механізм для нових 

економічних відносин та є одним з пріоритетних напрямів державної політики 

України. Вказана стратегія визначає розвиток такої галузі виробництва, для 

якої характерний інноваційний процес власної комерційної діяльності, 

пов’язаної з реалізацією результатів інтелектуальної діяльності. Інноваційна 

діяльність на відміну від інших видів діяльності являє собою досить незвичний 

у правовому відношенні вид діяльності. Законодавець не випадково обходить 

своєю увагою суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Справа в особливому 

правовому характері інноваційної діяльності, що являє собою особливий 

процес, при реалізації якого один вид діяльності змінюється іншою, так само як 
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і суб’єкт діяльності змінюється іншим. На юридичній мові − це ієрархія різних 

видів правових відносин, що складаються починаючи зі сфери виробництва 

наукових знань й закінчуються створенням нових продуктів та технологічних 

процесів. Ефективність інноваційної діяльності, її динамічний і поступальний 

розвиток визначається економічною ситуацією в країні, рівнем розвитку науки, 

виробництва, банківської сфери. При цьому створення сприятливого 

середовища у будь-якій сфері залежить від якості і ефективності правових 

регуляторів, які можуть сприяти розвитку суспільних процесів, а можуть 

істотно гальмувати їх. 

За останній час було внесене низку змін до чинних, а також прийнято 

певний перелік нових нормативно-правових актів, покликаних регулювати та 

сприяти створення придатного середовища для створення інформаційного 

суспільства. На нашу думку, в рамках створення інформаційного суспільства, 

основоположною базою для формування мають стати чинні закони, що 

регулюють інформаційні суспільні відносини, до яких можна віднести: 

Конституцію України; закони України: «Про інформацію», «Про державну 

таємницю», «Про телекомунікації», «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій», «Про наукову і науково-технічну діяльність»; відомчих 

підзаконних нормативно-правових актів [1; 2; 3; 4; 5; 6, 7]. 

Розбудова інформаційного суспільства ставить перед державою нові 

завдання щодо необхідності посилення та подальшого розвитку виконання 

науково-дослідних робіт (НДР) у наукових і науково-практичних установах. 

НДР є джерелом технологій, матеріалів і механізмів, за допомогою яких стає 

можливим створення нових методів випуску продукції кращої якості, меншої  

вартості тощо. Наукова проблема може бути загальною і специфічною. 

Зазначимо, що до загальних належать проблеми, пов’язані з розвитком науки 

загалом, а до специфічних – проблеми, що виникають під час вирішення 

вузькоспеціальних завдань. Висунення та обґрунтування проблеми, пошуки її 

вирішення відіграють провідну роль у творчому процесі наукового пізнання.  

На думку науковців під науковою проблемою розуміється таке питання, 

відповідь на яке не міститься в накопиченому суспільством науковому знанні. 

За весь час існування суперечок з приводу, що є наукою було сформульовано 

безліч різних визначень терміну «наука». Можна погодитись з твердженням 

К. Р. Поппера [8], що наукова думка проходить три стадії: 1) постановку 

питання; 2) формулювання теорії; 3) проведення експерименту, що підтверджує 

чи спростовує теорію. З погляду держави таке визначення є функціональним, 

оскільки вона є основним джерелом фінансування наукових робіт та вимагає 

максимальної ефективності витрачених коштів. 
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Вибір теми та кола наукових питань дослідження – складний та 

відповідальний крок. Тема повинна вирішувати нову наукову задачу. Це 

означає, що тема в такій постановці ніколи не розроблялась та в цей час не 

розробляється, тобто дублювання виключається. Щоправда, дублювання 

можливо в тих випадках, коли однакові теми ведуть два або більше 

конкуруючих колективів з метою вирішення найважливіших наукових проблем 

(як правило, за певним замовленням) в найкоротші терміни. Таким чином, 

виправдане дублювання тем іноді може бути однією з вимог проведення 

наукового дослідження. 

У зв’язку з тим, що формування тем та напрямів у різних дослідницьких 

колективах ведеться незалежно, нерідко виникає дублювання. Причому мова 

йде як про дублювання робіт, так і про дублювання результатів досліджень. 

Також може бути дублювання робіт, які виконуються, з роботами, виконаними 

в минулому. Результати цих досліджень оформлялись технічними звітами, 

актами та іншою звітною документацією, яка переважно зберігається у 

друкованому вигляді на папері в архівах замовника або виконавця. Для 

отримання того чи іншого документу необхідне тривале листування з ними. 

Водночас інформацію про те, що той чи інший звіт існує у більшості випадків 

знайти практично неможливо. Наукові публікації за результатами досліджень 

у фахових журналах випускаються не завжди, а накопичене число досліджень 

та широкий спектр різних видань робить неймовірно складним даний пошук 

у мережі Інтернет. 

Можна також зазначити, що низька взаємодія між закладами вищої 

освіти, науковими установами та підприємствами зумовлена тим, що 

організації сприймають один одного і як конкурентів, і як потенційних 

замовників – споживачів наукової продукції. Останнє викликано тим, що 

наукові організації наразі в переважній більшості заробляють гроші не на 

результатах наукової діяльності, а на її здійсненні. 

Сьогодні нові технології утворюються на стику різних методів і наук, що 

потребує взаємодії між вченими різних галузей, тоді як активної трудової 

взаємодії між дослідницькими колективами бракує. 

Результати НДР наукових організацій, як правило оформляються 

підсумковими звітами про науково-дослідні роботи, які переважно мають 

довільну форму, що робить аналіз такого звіту іншими вченими та практиками 

складним. Отож набуває особливої актуальності створення єдиної системи 

формування результатів НДР. Доцільно в технічному завданні (ТЗ) на НДР 

зазначати вимоги до оформлення результатів виконаних робіт та приведення до 

єдиного стандартного вигляду, а саме: довідковий результат у вигляді 

визначених у ході роботи характеристик, параметрів, властивостей заданого 

об’єкта або процесу; науковий результат у вигляді результатів перевірки 
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комплексу теорій, обумовлених у ТЗ або висунутих виконавцем під час роботи 

над проблемою (питанням), сформульованому в ТЗ. При цьому відповідні 

методики досліджень та організації наукових робіт некоректно ставити 

кінцевою метою НДР. Також в ТЗ на НДР, що фінансується державою, слід 

обов’язково зазначати про публікацію результатів досліджень в єдиній базі 

наукових досліджень. 

Отже, враховуючи викладене вище щодо підвищення ефективності 

виконання науково-дослідних робіт, необхідно: забезпечити створення єдиної 

бази даних результатів досліджень, приведеної до єдиної форми, в якій були б 

відображені такі питання: теорія, результат перевірки теорії відповідно до 

практичних питань. Також необхідна регламентація результату НДР у ТЗ 

в частині визначення типу результату, який має бути отриманий: довідковий 

або науковий. 
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ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМАГАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ  

ТА УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

Україна, проходячи шлях розбудови правової держави, визнала людину, її 

життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпеку найвищою 

соціальною цінністю, а одним із найбільш пріоритетних напрямків своєї 

діяльності – дотримання і захист прав і свобод людини та громадянина. 

Забезпечення прав і свобод людини давно являється справою всього 

міжнародного співтовариства. Держава, що перебуває на шляху до демократії, а 

тим паче та, яка вважає себе демократичною, має гарантувати права і свободи 

та сприяти їхній реалізації. 

Таким чином, дедалі більшої ваги і в міжнародному праві, і в 

національних правових системах набуває заборона дискримінації, яка окреслює 

не лише дії, що розглядаються в суспільстві як недопустимі у ставленні до 

певних суб’єктів (поводженні з ними), а й передбачає конкретні обов’язки 

держави, спрямовані на забезпечення юридичної рівності. 

В Україні певні гарантії дотримання принципу рівності та заборони 

дискримінації втілено, зокрема, у приписах Конституції України, Законів 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Кодексів 

України. 

Однією з форм дискримінації за ознакою статі є сексуальні домагання. 

Визначення сексуальних домагань вперше, і єдине на сьогодні, в законодавстві 

України подане у Законі України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків». Так, відповідно до нього, сексуальні 

домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, 

залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), 

що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, 

службового, матеріального чи іншого підпорядкування [1]. Тобто, сексуальні 

домагання – це дії, неприйнятні для особи щодо якої вони вчиняються. 

Сексуальні домагання можуть здійснюватися у вербальній чи 

невербальній формах. Це, зокрема, такі види небажаної сексуальної поведінки, 

як дотики та інші фізичні контакти, репліки із сексуальним підтекстом, жарти 

та натяки сексуального характеру, а також нав’язливі компліменти, показ 

порнографічних матеріалів та інші дії із сексуальним забарвленням. 
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Що стосується норм європейської спільноти, то у них йдеться про 

стосунки не лише по горизонталі, а й по вертикалі. І береться до уваги 

насильство не лише у трудових, а й у інших суспільних відносинах. 

Таким чином, у Загальній рекомендації № 19 до Конвенції ООН «Про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» зазначається, що «сексуальне 

домагання включає таку небажану поведінку сексуального характеру, як 

фізичний контакт та пропозиції, натяки сексуального характеру, демонстрацію 

порнографії та сексуальні вимоги, вчинені словами або діями. Така поведінка 

може бути образливою та може становити загрозу здоров’ю та безпеці; вона є 

дискримінаційною, коли жінка має вагомі підстави вважати, що її відмова може 

нашкодити її працевлаштуванню, найму та просуванню службовими сходами 

включно, або коли це створює вороже середовище на роботі». 

Декларація про викорінення насильства щодо жінок 1993 року класифікує 

сексуальні домагання як «фізичне, сексуальне і психологічне насильство, яке 

відбувається в суспільстві загалом, зокрема зґвалтування, сексуальне 

насильство, сексуальні домагання і залякування на роботі, в навчальних 

закладах та в інших місцях, торгівля жінками і примусова проституція» [2]. 

У травні 2002 року Рада і Парламент Європейського Союзу змінили 

директиву Ради ЄС 1976 року про рівне ставлення до чоловіків і жінок у сфері 

працевлаштування та заборонили сексуальні домагання на робочому місці як 

форму дискримінації за ознакою статті. Директива вимагає від усіх держав-

членів Європейського Союзу ухвалити закони про сексуальні домагання або 

внести поправки в чинні закони; як наслідок, відтоді у Європі національні 

законодавства про сексуальні домагання переживають великі зміни. Наприклад, 

у Німеччині «загальний закон про рівне ставлення» (2006) точно окреслює 

поняття сексуального домагання. Крім випадків застосування фізичного 

насильства, це ще й небажаний фізичний контакт, хтиві погляди, сексуальні 

коментарі, сексистські жарти, відтворення порнографічного матеріалу. 

За словами директорки Німецького федерального антидискримінаційного 

агентства Крістін Людерс, у законі є кілька прогалин: позов про сексуальні 

домагання слід подати до суду протягом двох місяців (а жертвам треба більше 

часу для обдумування юридичних дій, особливо якщо вони травмовані і 

турбуються про свою безпеку на роботі); закон захищає працівниць 

(працівників) університету, але не студенток (студентів), яких домагаються [3]. 

Комісія рівних трудових можливостей у США на своєму офіційному 

сайті дає таке тлумачення сексуальних домагань: «Переслідування може 

охоплювати «сексуальні домагання» або небажаний сексуальний досвід, вимоги 

надання сексуальних послуг та інші словесні чи фізичні домагання 

сексуального характеру. Однак переслідування не обов’язково повинно мати 

сексуальний характер і може охоплювати образливі зауваження про стать 
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людини. Як жертва, так і переслідувач можуть бути як жінкою, так і чоловіком, 

також жертва і переслідувач можуть бути однакової статі. Переслідувачем 

може бути керівник потерпілого, керівник в іншому відділі, співробітник  

або особа, яка не є працівником роботодавця, а наприклад, клієнт або 

замовник» [4]. 

Проблема сексуальних домагань, яка останнім часом набуває все 

більшого розголосу, існує у всьому світі та не оминула українських громадян. 

За останні десятиріччя міжнародне й національне законодавство сягнуло 

помітного прогресу у врегулюванні проблеми сексуальних домагань, однак 

далеко не у всіх країнах існують дієві механізми захисту та системні стратегії 

протидії цьому явищу. Саме тому вкрай необхідна законодавча можливість 

визнання осіб жертвами сексуальних домагань та забезпечення їх правового 

захисту з боку держави. 
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ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ  
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У ВІДКРИТТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

У Конституції України визначено, що права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Непорушним конституційним правом 

людини та громадянина є право на судовий захист, закріплене у ст. 124 

Основного Закону України. Однак ухвалення незаконних і необґрунтованих 

судових рішень часом ускладнює реалізацію такого права [1].  

Законодавець у п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначив, що однією 

з основних засад судочинства є право апеляційного та касаційного оскарження 

рішення суду [1]. Як зазначає Конституційний Суд України у своєму рішенні 

від 11.12.2007 № 11-рп/2007, реалізацією права особи на судовий захист є 

можливість оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної 

інстанцій. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку 

гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів 

людини і громадянина (абз. 3 пп. 3.1 п. 3) [2]. 

Структура права апеляційного оскарження складається з єдності 

декількох взаємопов’язаних, але цілком самостійних, таких, що не збігаються за 

змістом, правомочностей, а саме: 1) подання до суду апеляційної скарги, 

доповнень і змін до неї; 2) вимоги щодо прийняття судом першої та апеляційної 

інстанції апеляційної скарги, поданої особою, її представником; 3) розгляд 

апеляційної скарги в суді; 4) ухвалення судом апеляційної інстанції певного 

рішення з приводу поданої апеляційної скарги. 

Апеляційне оскарження є додатковою гарантією захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, 

завданням якого є перевірка законності та обґрунтованості судових рішень, 

ухвалених судом першої інстанції, що не набрали законної сили, і тим самим 

недопущення набуття законної сили та виконання помилкових судових актів, 

а також  дотримання норм матеріального та процесуального права. 

За загальним правилом, згідно з ЦПК України, оскаржити рішення суду 

першої інстанції, повністю або частково, в апеляційному порядку може особа, 

яка брала участь у справі або яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив 
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питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки [3] (це 

пояснюється тим, що у подальшому рішення суду, як правило, вважається 

загальнообов’язковим і воно може впливати на права тих осіб, які не брали 

участі у розгляді справи).  

Суд може відмовити у відкритті апеляційного провадження. Це питання 

вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги або 

з дня закінчення строку на усунення недоліків [3]. 

Якщо особа, яка подала апеляційну скаргу після закінчення строків і не 

порушує питання про поновлення строку на апеляційне оскарження – суд 

відмовляє у відкритті апеляційного провадження. 

На законодавчому рівні строки апеляційного оскарження визначені у 

ст. 354 ЦПК України, де зазначається, що апеляційна скарга на рішення суду 

подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому 

засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового 

рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення 

(виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення 

повного судового рішення [3]. 

Передбачені ст. 354 ЦПК України строки на апеляційне оскарження 

рішення суду першої інстанції необхідно обчислювати з урахуванням 

визначеного ст. 123 ЦПК України правила про початок перебігу процесуальних 

строків – з наступного дня після відповідної календарної дати або настання 

події, з якою пов’язано його початок та з дотриманням положень частин 3, 5, 6 

ст. 124 ЦПК України. 

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його 

проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне 

оскарження: якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня 

вручення йому повного рішення суду [3]. Відомі випадки, коли суд, при 

обрахуванні строку на подачу апеляційної скарги, не враховує дату отримання 

особою, що подала апеляційну скаргу, повного судового рішення. 

Якщо вказані підстави для поновлення строку апеляційного оскарження 

будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження. Хоча суд часто не перевіряє причини пропуску строку на 

оскарження або ж залишає поза увагою доводи особи, яка подала апеляційну 

скаргу, щодо поважності причин пропуску строку на подачу апеляційної 

скарги. Також наявні випадки, коли суд не перевіряє чи отримав заявник у 

передбачений законом час ухвалу суду про усунення недоліків та подачу заяви 

про поновлення строку.  

Незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне 

оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року 
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з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання 

апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не 

залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки; 2) пропуску строку на апеляційне оскарження 

внаслідок виникнення обставин непереборної сили [3]. 

Наступними причинами для відмови в відкритті апеляційного 

провадження є: коли апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не 

підлягає апеляційному оскарженню; є ухвала про закриття провадження у 

зв’язку з відмовою від раніше поданої апеляційної скарги цієї самої особи на це 

саме судове рішення; є постанова про залишення апеляційної скарги цієї самої 

особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті апеляційного 

провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення [3]. 

Сторони цивільного процесу все більш активно використовують своє 

право апеляційного оскарження судового рішення, яке розглядається ними як 

ефективний та надійний механізм захисту своїх прав, свобод і законних 

інтересів, а також виправлення судових помилок. Однак в судовій практиці 

існують часті випадки неправомірної відмови у відкритті апеляційного 

провадження. Зокрема, при вирішенні питання про відкриття апеляційного 

провадження суду слід звертати увагу на доводи осіб, що подали апеляційну 

скаргу, щодо поважності причин пропуску строку на оскарження судових 

рішень, на дату вручення (отримання) копій повних текстів судових рішень 

безпосередньо стороні, незалежно від того, чи була присутня особа чи її 

представник в судовому засіданні при проголошенні вступної та резолютивної 

частини рішення.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

В УКРАЇНІ ТА ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА (ФРН) 

 

Заходи забезпечення кримінального провадження – це визначенні 

законодавством норми поведінки особи, які зобов’язують суб’єктів до 

виконання обов’язків призначених для реалізації завдання кримінального 

процесуального права. Вони відіграють важливу роль у кримінальному 

судочинстві на стадії досудового розслідування, адже за допомогою них можна 

дізнатися набагато більше інформації, яка згодом буде слугувати доказовою 

базою для вирішення питання щодо призначення кримінальної 

відповідальності. 

В Україні законодавець чітко визначив перелік заходів забезпечення 

кримінального провадження, він зазначений у розділі II главі 10 КПК. До них 

належать: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення 

грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом; відсторонення від посади; тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове 

вилучення майна; арешт майна; затримання особи; запобіжні заходи [1]. 

У країнах Європейського союзу такого поняття як ЗЗКП не існує, там 

прийнято використовувати визначення «Заходи примусу», адже за своєю 

сутністю вони мають однакове значення. Українські науковій діяльності 

неодноразово намагалися дослідити та порівняти значення цих слів: «Заходи 

забезпечення кримінального провадження» та «Заходи примусу», у ході якого 

вони дійшли висновку, що ці слова тотожні і мають одне і те ж значення, тому 

попереднього розподілу не потребують [2]. Загалом науковці стверджують, що 

заходи забезпечення кримінального провадження мають переважно 

примусовий характер і розглядають їх як певну модифікацію вже традиційного 

для вітчизняної науки поняття «заходи кримінального процесуального 

примусу». 

До загальних підстав застосування ЗЗКП в Україні належить те, що вони 

застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду за попереднім 
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клопотанням слідчого або слідчого судді, окрім випадків, які передбачені 

у КПК. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. 

Особливість застосування кожного виду ЗЗКП в Україні визначений 

у відповідній статті Кримінального процесуального кодексу. Кожен вид із 

ЗЗКП є особливим за своєю природою та застосуванням. Під час використання 

даних заходів у практичній діяльності, доцільно розділяти їх на 2 категорії, 

а саме: запобіжні заходи та інші види заходів забезпечення кримінального 

провадження. Такий розподіл зумовлений тим, що поняття «запобіжні заходи» 

містить широкий спектр запобіжних заходів, який зазначений у главі 18 КПК.  

У кожній європейській країні є свої особливості у кримінально-

процесуальному законодавстві. Як свідчить практика, однакових законів у 

різних країнах не буває, але у деяких випадках є схожі правові норми. Це 

взаємопов’язано з історією, звичаями, традиціями та менталітетом населення, 

який проживає у відповідній країні. До прикладу можна зазначити особливості 

застосування заходів примусу у Федеративній Республіці Німеччина (ФРН), 

поліція ФРН здійснює розслідування злочинів під безпосереднім керівництвом 

прокурора або слідчого судді (параграф 169 КПК ФРН). Поліція виконує 

переважно процесуальні доручення прокуратури (яка має перевагу у сфері 

кримінального судочинства) і лише у виняткових випадках, з метою 

недопущення протидії, розслідує кримінальні справи за власної ініціативи. 

Після виконання процесуальних дій поліція, відповідно до частини 2 

параграфу 163 КПК ФРН, зобов’язана передавати матеріали справи прокурору. 

Однак, як свідчить практика, поліція здебільшого самостійно веде власне 

дізнання в повному обсязі й передає справи до прокуратури лише для 

вирішення питання про порушення публічного обвинувачення чи закриття 

справи [3, с. 56]. У ФРН законодавстві можна виділити такі заходи примусу: 

привід свідка, короткочасне затримання, поміщення обвинуваченого для 

спостереження в психіатричну лікарню, тілесне освідування, взяття проби 

крові, аналіз ДНК, встановлення особи по ДНК, фотографування та зняття 

відбитків пальців, освідування інших осіб, забезпечення схоронності (виїмка), 

контроль над телекомунікаціями, обшук, встановлення особистості, 

оголошення в розшук, створення контрольних пунктів на вулиці, 

систематичний розшук злочинців за допомогою електронної системи обробки 

даних, тимчасове позбавлення водійських прав, застава [4, с. 96]. Застосовувати 

заходи примусу у ФРН можна лише за наявності «серйозної підозри», що 

зазначено у статті 112 КПК ФРН. Серйозна підозра мається на увазі тоді, коли 

на момент розслідування підозра є великою та вказує на те, що обвинувачений 

дійсно вчинив злочин і є вірогідність засудження його судом. Особливо 
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досліджують ступінь «серйозної підозри», коли обирається запобіжний захід 

примусу – тримання під вартою. Ступінь вірогідності підозри має бути 

достатнім [3, с. 68]. 

У свою чергу кримінальний процес ФРН допускає застосування аналогії, 

у зв’язку з чим слідчому судді можна оскаржити практично всі застосовані 

заходи примусу, а у тому числі при незгоді з видом або способом їх здійснення. 

При проведенні слідчим суддею у ФРН перевірки щодо провадження 

примусових заходів він обмежений певними рамками, а саме: він повинен 

перевірити лише законність та допустимість даного заходу примусу. Питання 

необхідності, пропорційності або доцільності не входять до його компетенції, 

оскільки це відноситься до повноважень прокуратури. Якщо ж він залучений у 

процес для забезпечення доказів (наприклад, прокуратура порушує клопотання 

про допит обвинуваченого слідчим суддею), то він також має право відмовити 

їй у цьому. 

Порівнюючи сферу застосування заходів примусу в Україні та ФРН, 

можна дійти висновку, що в суб’єкти, на яких покладена повноважень дещо 

різниться, особливо це виражається під час здійснення практичної діяльності.  

В Україні слідчий лише формує та подає клопотання про обрання ЗЗКП на 

ухвалення до слідчого судді або суду. У ФРН на законодавчому рівні зазначено 

все так само, проте у практичній діяльності уповноваженні суб’єкти 

здійснюють усе самостійно і лише у деяких випадках передають справу по 

вертикалі вище. Перелік заходів примусу у ФРН є значно більшим ніж той 

перелік, який зазначений у КПК України, а отже їхня сфера застування заходів 

примусу є значно ширшою. Також окрім цього у процесуальному законодавстві 

є визначений термін «серйозна підозра», що свідчить про реалізацію 

міжнародних актів, які забезпечують права та свободи людини.  
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ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:  

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Право на судовий захист як одне з основоположних прав людини 

і громадянина, гарантоване статтею 55 Конституції України, прямо залежить 

від якості та ефективності правового регулювання судочинства. Враховуючи 

складність судової процедури, вона повинна відповідати таким основним 

критеріям, як неупередженість, справедливість та оперативність. Дотриманню 

ж останнього може значно сприяти використання при проведенні судових 

засідань систем відеоконференцзв’язку. Цивільний процесуальний кодекс 

України закріплює положення щодо участі в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини  

і основоположних свобод, поняття «справедливий суд» включає в себе  

і «розгляд справи протягом розумного строку». Це положення покликане 

забезпечувати захист сторін від надмірного затягування справи. Адже тяганина 

як явище, яке, на жаль, зустрічається в українських судах, суттєво зменшує 

ефективність процесу, підриває довіру до держави та може слугувати 

неправильному винесенню рішення. 

Для наглядного прикладу візьмемо найрозповсюджену ситуацію, коли 

учасник процесу не може прибути у судове засідання через хворобу. 

Враховуючи, що ця причина може бути визнаною судом поважною, судове 

засідання прогнозовано буде перенесено. Однак, це може повторитися знову,  

і тим самим, учасник, сам того не бажаючи, може затягнути судовий розгляд 

справи. В такій ситуації проведення відеоконференції об’єктивно може стати 

ефективним інструментом, що надає можливість економити час і гроші, які 

витрачаються на поїздки (або доставлення) особи до суду [1]. 

Розглянемо переваги та недоліки застосування права на 

відеоконференцію в цивільному судочинстві. Одним з найвагоміших плюсів 

застосування відеоконференції можемо визначити те, що учасник справи, який 

не може прибути в судове засідання, буде на ньому присутній через можливості 

технічного забезпечення. Наступна перевага, яке випливає з попереднього 
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положення, – економія часу. Судове засідання відбувається в призначений час і 

не підлягатиме перенесенню через неявку однієї зі сторін. Додатково, поряд з 

економією часу, можемо зазначити також економію коштів, які витратила б 

особа, яка повинна була б прибути в судове засідання. 

Враховуючи можливості сучасної техніки, особа, яка бере участь  

у судовому засіданні за допомогою відеоконференції, наділена майже повним 

спектром прав та обов’язків сторін. Сторона спостерігає за процесом, може 

слухати та відповідати на запитання інших учасників справи, висловлювати 

власні думки та бути активною в  процесі розгляду справи. Але все ж таки, як 

вище було зазначено, учасник користується «майже всім спектром прав», адже 

сторона обмежена в праві подання письмових пояснень, доказів, що може 

розглядатися як порушення принципу змагальності сторін. І це один з перших 

недоліків використання відеоконференції. Наприклад, подання додаткових 

доказів під час судового засідання, проведеного з використанням 

відеоконференцзв’язку, вступає в суперечність з одним із основоположних 

принципів судового процесу – принципом безпосереднього дослідження 

доказів судом, що розглядає справу. Законом не регламентовано детально 

механізм подання оригіналів документів на огляд суду, що розглядає справу  

і знаходиться по інший бік екрану. Погоджуємося із пропозицією, що, 

можливо, було б доцільним наділити «віддаленого суддю» додатковими 

повноваженнями з дослідження доказів. Але в такому випадку за фактом справа 

в частині буде розглядатися не судом, у провадженні якого перебуває, а іншою 

особою – «віддаленим суддею», і не обов’язково, що це буде суддя суду того 

самого рівня, що і суд, який доручив організацію відеоконференцзв’язку, 

в провадженні якого перебуває дана справа [2, с. 12]. 

Наступною прогалиною в регулюванні даного питання можемо виділити 

те, що закон чітко не визначив причини відмови або задоволення заяви про 

проведення судового засідання в режимі відеоконференції. У статті 212 ЦПК 

України зазначено лише те, що проведення судового засідання в режимі 

відеоконференції можливе лише за умови наявності у суді відповідної технічної 

можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, 

крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана 

судом обов’язковою [3]. 

На жаль, технічне забезпечення судів України наразі потребує значного 

покращення, а через це більшість людей не можуть скористатися своїм правом 

на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Причиною є поганий 

зв’язок та матеріальна неспроможність до забезпечення судів необхідним 

обладнанням. Однак, ця проблема стосується не лише будівель, в стінах яких 

покликане творитись правосуддя, а й помешкань учасників справи, які 

знаходяться за межами обласних центрів. Враховуючи технічну забезпеченість 
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віддалених сіл України, можна з впевненістю сказати, що більшість людей не в 

змозі користуватися своїм правом на участь в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції.  

Отже, якщо подивитися с математичної точки зору, можемо підсумувати, 

що кількість переваг менша, аніж недоліків на даному етапі розвитку 

цивільного процесуального законодавства та технічного забезпечення на 

території України. Однак, якщо розглядати це питання крізь призму 

можливостей, які надаються при використанні особою свого права на 

відеоконференцію в цивільному процесі, можемо сказати, що це великий крок 

до вдосконалення розгляду справ в судах. І враховуючи можливості, які можна 

отримати в зв’язку з використанням технічних засобів, державі необхідно 

зробити все, щоб права, які знайшли своє вираження на папері могли з легкістю 

реалізовуватись в повсякденному житті. 
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ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ  

 

Українське суспільство поставило перед собою важливу мету – 

реформування політичної системи держави з імплементацією європейських 

принципів державного управління, що актуалізує питання модернізації 

конституційно-правового статусу публічних службовців і трансформації 

системи публічної служби в цілому. Завданням такого реформування є 

наближення системи публічного управління до європейських стандартів, 

професіоналізацію представників публічної служби, перетворення існуючих 

механізмів адміністрування публічної служби з урахуванням міжнародного 

досвіду та сучасних світових тенденцій удосконалення публічної служби. 

У науковій теорії поняття «публічна служба» вживається для визначення 

характеру і способу діяльності людей, що відображає факт суспільного 

розподілу праці. Публічна служба органічно пов’язана з державою та органами 

місцевого самоврядування, їх місцем і роллю в житті суспільства. У діяльності 

службовців публічної служби втілюються завдання і функції держави [4, с. 215]. 

Під публічною службою фахівці пропонують розуміти врегульовану 

виключно Конституцією та законами України професійну публічну діяльність 

осіб, які заміщують посади в державних органах і органах місцевого 

самоврядування щодо реалізації завдань і функцій держави та органів місцевого 

самоврядування [5, с. 9]. Публічну службу можна також визначити як 

здійснення влади народом через реалізацію завдань і функцій держави, що 

спрямовані на забезпечення публічних інтересів уповноваженими особами на 

постійній професійній оплачуваній основі за рахунок бюджетних коштів в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування на підставі 

адміністративно-правового акта призначення на посаду.  

За своєю природою публічна служба є надзвичайно складним 

комплексним інститутом, правове регулювання якого здійснюється декількома 

галузями права національної правової системи, що поєднує в собі як службу в 

органах державної влади, так і службу в органах місцевого самоврядування.  

В основі публічної влади лежать публічні інтереси, під якими в 

найзагальнішому вигляді слід розуміти суспільні інтереси, що закріплені 

в праві та забезпечені суспільством чи державою. 

Нормативне визначення поняття «публічна служба» сформульоване в 

п. 17 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, який визначає 
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її як «діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних 

органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба 

в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування». Тобто офіційна законодавча дефініція 

пов’язує публічну службу з певною професійною діяльністю або професією. 

На основі зарубіжного досвіду можна стверджувати, що поняття 

«публічна служба» в більшості країн трактується однозначно: до неї включають 

всіх чиновників державного адміністративного апарату (державних службовців), 

співробітників муніципальних органів управління (муніципальних службовців), 

а також працівників бюджетної сфери і різних неурядових та неприбуткових 

організацій. Цієї думки дотримуються і низка українських фахівців [3].  

Аналіз зарубіжних наукових та законодавчих джерел свідчить, що 

поняття публічної служби є більш широким, оскільки включає в себе державну 

службу, службу в органах місцевого самоврядування та службу в публічних 

установах. Публічна служба охоплює працю в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування і недержавних організаціях, які здійснюють 

надання публічних послуг населенню. Слід також відмітити, що в країнах ЄС 

існують різні моделі публічної служби, однак поділ на державну службу 

і децентралізовану публічну службу є повсюдним. 

Окремої уваги заслуговує адаптація досвіду організації публічної служби 

в державах ЄС, який довів важливість не лише системного, а й поведінкового 

підходу, що передбачає більш глибокі зміни систем стимулювання діяльності та 

навчання публічних службовців, де кар’єрне зростання напряму залежить від 

рівня компетентності. Не втрачає своєї актуальності питання оцінки результатів 

навчання/підвищення кваліфікації публічних службовців у системі підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, а також питання зміни 

самої парадигми навчання в післядипломній освіті (де освіта – не лише процес, 

а результат – високий рівень компетентності) [1, с. 81]. 

Модернізація публічної служби передбачає різного роду зрушення та 

перетворення системи публічної служби в напрямі її осучаснення, постійного 

вдосконалення; наближення до максимально можливого рівня розвиненості. 

Модернізацію публічної служби розуміють як такі зміни в суспільстві, 

унаслідок яких виникають і затверджуються відносини й інститути сучасного 

типу. У цьому відношенні об’єктами модернізації, які можна оновлювати, 

перебудовувати, удосконалювати, змінювати, осучаснювати тощо є органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування [4, с. 228].  

З метою реформування публічної служби в Україні впродовж останніх 

років прийнято декілька стратегічних документів, серед яких, на наш погляд, 

доцільно виокремити Стратегію державної кадрової політики на 2012–
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2020 роки, Стратегію реформування державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, Стратегію 

реформування державного управління України на період до 2021 року, Закон 

України від 10.12.2015 «Про державну службу» та доопрацьовано до другого 

читання й прийняття в цілому проект нового Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

Чітко визначений євроінтеграційний курс вимагає й дотримання 

публічними службовцями стандартів та принципів доброго врядування як 

загальноєвропейських цінностей, серед яких – проведення виборів, 

представництво та участь; дієвий зворотний зв’язок; ефективність і 

результативність; відкритість і прозорість; верховенство права; етична 

поведінка; компетентність і спроможність; інноваційність та відкритість до 

змін; сталий розвиток та довгострокове планування (напрацювання стратегії); 

раціональне управління фінансами; дотримання прав людини, культурне 

різноманіття та соціальна згуртованість; підзвітність [2, с. 49–50].  

Відповідно до європейських принципів демократичного врядування 

модернізація публічної служби в Україні має здійснюватися шляхом: 

удосконалення правових засад функціонування публічної служби; 

реформування системи оплати праці публічних службовців; забезпечення 

політичної нейтральності публічних службовців у процесі виконання своїх 

професійних обов’язків, посилення їх правової та соціальної захищеності; 

регламентування порядку надання публічних послуг; удосконалення 

нормативного регулювання вимог професійної етики публічних службовців; 

подальшої професіоналізації публічної служби; підвищення іміджу та 

ефективності публічної служби [4, с. 228]. 

Слід відмітити, що дослідження, адаптація до нашої правової системи і 

практичне втілення найсучасніших підходів до формування та засад 

проходження публічної служби розвинутих сучасних держав є одним із 

важливих завдань політики публічного управління нашої держави. Тільки 

системний підхід спроможний знайти шлях до вирішення проблеми добору 

персоналу на посади публічних службовців, оцінювання психофізіологічних 

здібностей до антикорупційної діагностики, майбутніх публічних службовців, 

що дозволить забезпечити успіх і ефективність реформування державного 

устрою на новому етапі державотворення України. 
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ПРЕДМЕТ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

СЛІДЧОГО ЧИ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Одним із способів захисту прав і свобод особи від незаконних рішень, дій 

чи бездіяльності слідчого чи прокурора під час досудового розслідування є 

інститут оскарження цих рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора, 

який є дієвим механізмом для більш ефективного виконання ними своїх 

професійних обов’язків, та правовим засобом для захисту й відновлення 

порушених під час досудового розслідування прав учасників кримінального 

провадження.  

Розглядаючи одне із визначень понять «предмет», яке трактується як те, 

на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність кого-, чого-небудь 

[1, с. 1104], можна дійти висновку, що визначені у ст. 303 КПК України 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути 

оскаржені під час досудового розслідування і є предметом оскарження. Проте, 

ряд науковців, зокрема Шестаков В. І., Шило А. Г., Клепка Д. І. та ін., 

аналізуючи зміст поняття «предмет оскарження» акцентують увагу на 

обов’язковому настанні негативних наслідків в результаті прийняття слідчим 

чи прокурором незаконного рішення чи вчинення дії або бездіяльності, з чим 

ми погоджуємося [2, с. 133; 3, с. 169; 4, с. 11]. 

Таким чином, аналіз положень ст. 303 КПК України, а також тлумачення 

поняття «предмет» та аналіз наукової літератури з даного питання дозволяє 

дійти висновку, що предмет інституту оскарження під час досудового 

розслідування є визначені в КПК України рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

чи прокурора, які можуть бути оскарженні на досудовому провадженні і якими 

може бути завдана шкода конституційним правам людини та які 

перешкоджають ефективному досудовому розслідуванню. 

Як ми вже зазначали, складовими елементами «предмета оскарження» 

є «рішення», «дії» та «бездіяльність» слідчого визначені в ст. 303 КПК України. 

У зв’язку з чим, для розкриття порушеного нами питання необхідно розглянути 

та розкрити зміст цих понять. 
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У Великому тлумачному словнику сучасної української мови одним із 

визначень поняття «рішення», є продуманий намір зробити що-небудь, якось 

вчинити [1, с. 1228]. Згідно з ч. 3 ст. 110 КПК України рішення слідчого, 

прокурора приймається у формі постанови, яка виноситься у випадках, 

передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за 

необхідне (ч. 3 ст. 110 КПК України). Також, обвинувальний акт є 

процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні 

кримінального правопорушення і яким закінчується досудове розслідування 

(ч. 4 ст. 110 КПК України). Тобто, під процесуальним рішенням слідчого, 

прокурора, як предмет оскарження під час досудового розслідування необхідно 

розуміти винесену в межах визначеної компетенції слідчим, прокурором  

у встановленому КПК України порядку, формі та у визначені строки постанову, 

яка є обов’язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, 

свобод чи інтересів яких вона стосується (ч. 7 ст. 110 КПК України). 

До найбільш характерних умов, які у своїй сукупності забезпечують 

законність кожного процесуального рішення, що приймається органом 

досудового слідства, Дубінський О. Я. відносить: 1) прийняття рішення 

відповідним органом; 2) обґрунтованість рішення; 3) своєчасність прийнятого 

рішення; 4) повноту вирішення всіх питань; 5) належне процесуальне 

оформлення рішень; 6) забезпечення законних прав осіб, інтересів яких 

стосується прийняте рішення. 

Невиконання або неправильне виконання хоча б однієї із зазначених умов 

зумовлює незаконність прийнятого рішення. А це, своєю чергою, призводить до 

неминучих порушень і помилок під час виконання таких рішень [5, c. 64–67]. 

Таким чином, ми вважаємо, що до предмета оскарження під час 

досудового розслідування можуть бути віднесені процесуальні рішення 

слідчого чи прокурора, які прийняті у формі постанови та якими порушені або 

можуть бути порушені права, свободи та законі інтереси людини.  

Поняття «дія» тлумачиться як діяльність, здійснення чого-небудь, 

сукупність вчинків кого-небудь [1, с. 306]. З цього приводу, Камчатна Д. І. 

акцентує увагу на тому, що дії як структурний елемент предмета оскарження 

необхідно розглядати як дії слідчого, прокурора, які можуть спричинити шкоду 

конституційним правам і свободам учасників кримінального процесу або 

ускладнити доступ особи до правосуддя [6, с. 189]. 

На відмінну від «дії», «бездіяльність» трактується як стан за значенням 

«бездіяльний». Який не діє; не зайнятий роботою [1, с. 67]. Бездіяльність 

слідчого і прокурора може проявлятися у формі невиконання або неналежного 

виконання ними тих процесуальних дій, які вони повинні були виконати по 

кримінальному провадженні. Тобто при бездіяльності слідчий чи прокурор не 

бажають докладати зусиль для ефективного здійснення досудового слідства, 
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розраховуючи, що допущені ними порушення норм кримінального 

процесуального законодавства не спричинять будь-яких негативних наслідків.  

Отже, оскарженню підлягають рішення, дії чи бездіяльність слідчого, або 

прокурора. Указане говорить про те, що ця норма КПК дозволяє оскаржувати 

як активну діяльність слідчого або прокурора, що виявляється у прийнятті ними 

відповідного рішення, так і пасивну, що полягає в неприйнятті необхідного 

рішення за умови обов’язковості цієї дії, що свідчить про явну бездіяльність 

цих суб’єктів [7, с. 113]. 

Іншими словами можна сказати, що дія – це активна поведінка суб’єкта 

кримінально-процесуальної діяльності, в даному разі слідчого чи прокурора, 

який усвідомлює свої вчинки і здатний керувати ними, а бездіяльність – це 

пасивна поведінка слідчого чи прокурора, яка виявилася у невиконанні 

суб’єктом кримінально-процесуальної діяльності тих дій, які він повинен і міг у 

даній ситуації здійснити.  

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити наступні 

висновки. Аналіз зазначених норм вказує на те, що законодавці пішли шляхом 

закріплення закритого переліку рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи 

прокурора, що підлягають оскарженню під час досудового розслідування. У 

зв’язку з чим передбачений законодавцем вичерпний перелік рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування порушує конституційне право 

людини і громадянина на судовий захист, а також право на доступ до 

правосуддя. Хоча ч. 2 ст. 303 КПК України передбачає можливість оскарження 

інших рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого провадження в судді, 

але ефективність захисту прав і свобод особи залежить від швидкості 

реагування на порушення. Так, наприклад, якщо в житлі чи іншому володінні 

особи було проведено обшук з порушенням норм чинного законодавства, особа 

не має можливості захистити свої порушені права чи законні інтереси, адже 

КПК України не передбачає можливості оскарження такої дії під час 

досудового розслідування [6, с. 190]. 

Необхідно також звернути увагу, що важливим аспектом для оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора є усвідомлення та 

розуміння особою, яка подає скаргу всіх складових елементів предмета 

оскарження. Так як невизначеність «предмета оскарження» є підставою для 

відмови слідчим суддею у відкритті провадження. В такому випадку, копія 

ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надсилається особі, 

яка подала скаргу, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ  

В КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА СЛІДЧІЙ (РОЗШУКОВІЙ) ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сучасному етапі діяльності правоохоронних органів розкриття злочинів 

досить часто пов’язане з необхідністю встановлення особи або осіб, які тією чи 

іншою мірою причетні до події злочину. У процесі розслідування та розкриття 

злочинів формування образу є досить важливим, більше того, коли особа 

невідома і немає свідків, які б могли прояснити ситуацію, тоді слідчому та 

експерту потрібно шукати докази на місці події, що могли б вказати на злочинця. 

Метою дослідження є вивчення та узагальнення існуючих методів 

ідентифікації особи за ознаками зовнішності та можливість застосування їх при 

розслідуванні та розкритті злочину. 

Криміналістичне дослідження антропологічних ознак та їх джерел 

здійснюється з метою розшуку зниклих безвісти осіб, злочинців, що 

переховуються, встановлення осіб невпізнаних трупів, ідентифікації людини, 

створення автоматизованих банків даних, організації оперативних 

і криміналістичних обліків. Встановлення особи людини в загальному 

розумінні – це встановлення окремої людини як індивідуума, що 

характеризується різноманітними соціальними та фізичними ознаками, у тому 

числі соціальним становищем, характером, зовнішнім виглядом. 

Використання інформації (відомостей) про ознаки зовнішності людини та 

її елементи передбачає, насамперед, аналіз і оцінювання зібраних і зафіксованих 

відомостей. За результатами такого аналізу та оцінювання інформації про 

зовнішність людини І. І. Когутич визначає форми і напрями її застосування, які 

практично реалізуються в одній із трьох нижченаведених ситуацій. 

Описи і фотографії, що є в облікових картах невпізнаних трупів, порівнюються 

з описом за фотографіями, що містяться в картах безвісти зниклих осіб. 

За способом реєстрації встановлення особи загиблого, померлого можуть 

використовуватись фотографії масок, пластичних реконструкцій, а також 

репродукції з суб’єктивних портретів і графічних реконструкцій. Ці зображення 

порівнюються з фотографіями в картах безвісти зниклих. Якщо ж фотографій 

немає, то порівняння проводиться за описом. 

Дієвим способом установлення осіб померлих чи загиблих є пред’явлення 

для впізнання трупа або відображень його зовнішності: фотографій, 

посмертних масок, реконструкцій за черепом. Тільки збіг загальних та окремих 

ознак зовнішності і пояснення можливих їх відмінностей дають підставу для 
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висновку про тотожність порівнюваних об’єктів (які необхідно ідентифікувати 

та за допомогою яких проводиться ідентифікація). Доказове значення такі 

висновки матимуть, якщо їх буде закріплено в передбачених у кримінальному 

процесуальному законодавстві джерелах [10, с. 258]. 

Також, людині властиво досить повно та об’єктивно сприймати, тривалий 

час утримувати у своїй пам’яті образ іншої людини, у тому числі інформацію 

щодо її зовнішності, обличчя, інших особливостей. 

У механізмі злочину люди є основними джерелами криміналістичної 

інформації. Людина, як суб’єкт взаємодії і слідоутворення, становить один з 

багатопланових об’єктів живої природи. Вона відіграє складну і багатогранну її 

роль у структурі злочинної діяльності. 

Одним із видів слідів-відображення в пам’яті людини, що необхідні для її 

ідентифікації, є так звані ідеальні сліди-відображення – це уявні образи, сліди 

пам’яті, котрі виникають у свідомості людини після сприйняття ознаки. 

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності являє собою встановлення 

тотожності або відмінності конкретної особи в оперативно-розшукових або 

слідчо-процесуальних цілях. Така ідентифікація можлива через індивідуальність 

зовнішнього вигляду людини та відносну його незмінність (стійкість) [15, c. 110]. 

Фундаментальними працями І. М. Сєченова, І. П. Павлова, О. Р. Лурія, 

Н. П. Бєхтеревої, С. Д. Смирнова та інших встановлено, що внутрішнє 

відображення (слід пам’яті, уявний образ) пов’язане із зовнішнім емоційним 

проявом суб’єкта. Фізіологами вищої нервової діяльності доведено, що емоції 

досить повно інформують про внутрішнє переживання індивіда, вони дають 

певне забарвлення предметно-практичної діяльності і є найпростішою формою 

відображення, пов’язаною із потребами людини і дією навколишнього 

середовища. Емоція породжується безпосередньо сприйняттям, тому в одній і 

тій самій ситуації різні люди, залежно від своєї емоційної сфери поводяться по-

різному. Все це свідчить про те, що зовнішнє відображення пов’язане  

з внутрішнім [13, c. 187]. Уявний образ – це уявлення про зовнішність, створене 

на базі сприйняття у процесі складної діяльності людської свідомості. Тому для 

виявлення сліду пам’яті потрібно інструментальними засобами об’єктивно 

фіксувати поведінкові реакції людини, які є суть відображення сліду пам’яті. 

Сутність уявного образу вивчалася досить детально як психологами 

(Б. Ананьєвим, А. Бодальовим, В. Панферовим та ін.), так і криміналістами 

(А. Алексеєвим, А. Ратіновим, В. Снєтковим та ін.). Він застосовується як при 

складанні словесного портрету, так і під час такої слідчої дії, як пред’явлення 

особи для впізнання. 

На теперішній час антропологічна реконструкція надзвичайно популярна 

у всьому світі.  
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Існують дві найбільші антропологічні школи, які займаються згаданою 

вище проблематикою: Російська та Американська. На основі накопичених 

знань краніометрії і остеології в 40-х роках ХХ ст. у Росії виділився істотно 

новий напрям антропологічної науки – методика реконструкції зовнішності 

людини за черепом. Цей метод є прикладним методом антропології, який 

дозволяє за зовнішніми даними черепа, за його рельєфами і структурою 

реконструювати вигляд людини, якій цей череп належав. 

Технологія і методика американської школи спирається лише на отримані 

черепні вимірювання, глибини м’яких тканин, а не на міметичну анатомічну 

презентацію. Через бази даних м’яких тканин, створені в ХХ столітті, цю 

методологію реконструкції використовували для визначення раси, віку, статі та 

для реконструкції скелетних матеріалів. 

Перші серйозні реконструкції в Америці були проведені антропологом 

У. Крогманом в 1946 році у співпраці зі скульпторами Mc. Cue. Його методика 

полягала в наступному: обравши труп, чиє обличчя він фотографував перед 

процесом реконструкції, У. Крогман потім віддавав череп людини експертам, 

які з використанням бази даних м’яких тканин відновлювали зовнішність 

загиблого. У результаті скульптурна реконструкція мала разючу подібність із 

фотографією [16, с. 78]. 

Лише в 2004 році доктором департаменту антропології Університету 

Західного Онтаріо Ендрю Нельсоном і канадським художником Крістіаном 

Корбет була створена перша судова реконструкція особи на основі КТ 

і лазерного сканування. 

Крім того, багато поліцейських департаментів, державні та приватні 

установи США (Федеральне бюро розслідувань, Національний центр у справах 

зниклих та експлуатованих дітей) використовують і вносять свій внесок у 

дискурс і розвиток методики реконструкції особи в судовій практиці (Крогман 

і ISCAN, 1986; Gatliff, 1984; Taylor, 2001). 

Комп’ютерна реконструкція зовнішності людини за черепом, починаючи 

з кінця ХХ століття розвивається у сфері комп’ютерних технологій. 

Застосування методу 3D для реконструкції стало сферою підвищеного 

наукового інтересу. Ця методика розроблена для черепної хірургії у 3D, 

скануванні лазерних даних людської зовнішності, нібито усуваючи суб’єктивні 

помилки оператора. Комп’ютерна реконструкція особи передбачає гнучкість, 

ефективність, зниження робочого часу виконання реконструкції і менше 

пошкодження кісткового матеріалу (цінне в випадках археологічних 

реконструкцій, де залишки можуть бути крихкими) [6, с. 80]. Ця 

комп’ютеризована методика містить лазерне сканування черепа з орієнтирами, 

зокрема, скелетних маркерів на поверхні черепно-лицьового відділу скелета. 

Згодом лазерне сканування імпортується з конкретних комп’ютерних програм, 
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в яких череп стає відцифрованим. М’які маркери глибини поміщаються на 

певних місцях і краніометричних точках. Програмне забезпечення дозволяє 

також відображати текстури поверхні шкіри з додаванням волосся. 

Використання 3D комп’ютерної реконструкції особи виконується з 

використанням таких програм як Freeform® або Phantom® 

SensAbleTechnologie. Для створення 2D комп’ютеризованих реконструкцій 

використовують Photoshop. Корисною для археологічних та судових 

реконструкцій є двомірна комп’ютеризована техніка. Вона імпортує або 

масштабує фотографії чи лазерну відскановану копію черепа, а також 

краніометричні точки і створює образ за допомогою площинності фотографії. 

Найбільш перспективною з автоматизованих систем є створений в США 

(розробник Gеneral Electric Global Research на замовлення ФБР) і 

запатентований пакет програмного забезпечення RE / FACE – Reality 

enhancement / facial approximation by computational estimation (збільшення 

реалістичності / реконструкція особи шляхом комп’ютерної оцінки). 

Таким чином, встановлення тотожності особи за ознаками зовнішності 

здійснюється на підставі положень теорії ідентифікації, щодо відносної 

незмінності й ідентифікаційної значущості ознак зовнішності, а також 

класифікації цих ознак, окремих методик дослідження та тактичних 

рекомендацій розроблених криміналістикою.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

Сьогодні інформація є потужною ідеологічною зброєю, яку використовує 

Російська Федерація для створення внутрішньодержавних протиріч та 

конфліктів задля досягнення власних політичних цілей у ході інформаційної 

війни проти України. Найактивніше застосування такої інформаційної зброї 

відбувається на територіях Донецької та Луганської областей, де шляхом 

розповсюдження російської пропаганди та обмеженням доступу українських 

ЗМІ здійснюється маніпуляція свідомістю місцевих жителів. 

Як приклад сучасної інформаційної війни варто навести основні тези, які 

використовують російські ЗМІ для здійснення пропаганди: 

1) фейкові новини: напередодні святкування 27-річчя Незалежності 

України російські ЗМІ з пропагандистською метою знімали постановочні 

сюжети, в яких показували нібито знищену техніку Збройних Сил України для 

провокування антиукраїнських настроїв [1]; 

2) вкорінення тези про «один народ». Вважаючи розпад СРСР 

«найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття», в російському 

дискурсі поширюється ідея «спільної історії», де йдеться про «загальну 

безперервну долю» східнослов’янських народів протягом багатьох століть; 

3) теза про «зубожіння українського народу» через поширення нібито 

фашистської ідеології; 

4) громадянська війна на Донбасі: відповідно до «новини» Ukraina.ru, 

«63% українців вважають конфлікт на Донбасі громадянською війною». 

Це один з основних наративів російської пропаганди для просування вже 

доведеного факту присутності російських військ на Донбасі [2]. 

Постає питання – як зрозуміти, що нами маніпулюють, впливаючи на 

нашу свідомість під час інформаційної війни? Систему заходів протидії 

інформаційним операціям детально розглянуто в науковій роботі 

Левченко О. В., де зазначено, що на теперішній час правове забезпечення 

інформаційної безпеки та запобігання іноземного інформаційного впливу є, як 

ніколи, актуальним, оскільки на території України під час російської агресії 
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ведеться гібридна війна, що сильно підбурює громадян держави та негативно 

налаштовує один проти одного [3].  

Інформаційна війна включає в себе певні форми, в структуру яких 

закладена певна ієрархія, а саме: 

• інформаційні атаки, зазвичай здійснюються за допомогою технічних 

засобів, полягають у безпосередньому впливі на телекомунікаційні ресурси, а у 

психологічному випадку вплив на конкретну посадову особу в руках якої 

прийняття певних важливих рішень у діяльності держави (тривалість від 

декількох днів до тижня); 

• інформаційні акції, схожі з попередньою формою, проте межі 

здійснення таких акцій мають значно більші масштаби та тривалість сягає від 

декількох тижнів до місяця; 

• інформаційні операції, об’єкти на які здійснюється вплив це певні 

соціальні групи, особи, що приймають державні рішення, воєнні угруповання, 

що беруть участь у збройних конфліктах, населення окупованих територій 

і т. ін. (тривалість варіюється від одного до декількох місяців); 

• інформаційна кампанія, що базується на стійкості та перманентності [3]. 

Отже, для запобігання таким негативним інформаційним впливам 

потрібно критично ставитися до інформації. Насамперед це є актуальним для 

мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей, оскільки 

вони зараз страждають від деструктивного впливу тієї інформації, до якої вони 

мають доступ. Лише завдяки критичному мисленню, можна відсіяти правдиву 

інформацію від неправдивої, яка несе негативні наслідки. 

Окрім цього, варто погодитись з думкою Головко О. М. про те, що 

необхідним є передбачений законодавством баланс між «позитивними» і 

«негативними» новинами та іншими видами медіа контенту, в тому числі й 

розважального змісту, оскільки це може викликати фрустрацію, аномію та 

навіть інформаційну віктимізацію суспільства [4, с. 46]. 

Ще одним із методів уникнення інформаційного впливу на людську 

свідомість є метод порівняння. Для цього потрібно аналізувати декілька 

різнопланових джерел. Якщо доступ до інших інформаційних джерел обмежено 

(що може практикуватися на окупованих територіях, які знаходяться під 

інформаційним впливом з боку російського агресора), то варто звертати увагу 

на першоджерело даної інформації.  

Інформаційна війна полягає не лише у впливі на свідомість громадян 

нашої держави, а й також безпосередньо на військових Російської Федерації, 

які агресивно налаштовані щодо українців. Верхівка влади закладає в 

свідомість простих громадян та військових думки про те, що українці 

розпочали збройний конфлікт. 
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Також не менш важливим аспектом у боротьбі з негативним медіа 

впливом є концепція впровадження медіа-освіти в Україні. Вона полягає в 

тому, що під час стрімкого розвитку технологій кожна особистість, кожен 

споживач медіа контенту потребує відповідної підготовки задля безпечної 

взаємодії з віртуальним світом медіа. 
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ПРОБЛЕМА «ОБХОДУ ЗАКОНУ»  

В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

Проблема «обходу закону» в міжнародному приватному праві є досить 

поширеною. Саме концепція обходу закону визначає, яке право слід 

застосовувати у правовідносинах з іноземним елементом таким чином, щоб 

досягти бажаного результату врегулювання правовідносин, не виходячи за межі 

правового поля. Найчастіше цей феномен можна прослідити при укладанні 

одностатевих шлюбів, договорів, реєстрації юридичних осіб на пільгових 

умовах, оподаткуванні [1, c. 30]. 

Обхід закону є гострою проблемою у міжнародному приватному праві, 

яка час від часу виноситься на суспільне обговорення. Муранов О. І. у своїй 

роботі «Обхід закону» навів дуже вдалий вислів швейцарського дослідника, 

який визначив, що «обхід закону» в міжнародному приватному праві відіграє 

певну значну роль, в якій воно не може ні повноцінно жити, ні назавжди 

вмерти [2, c. 60]. 

Осередки концепції обходу закону можна прослідкувати ще з часів 

римського приватного права. Виникнення саме цієї концепції пов’язано з тим, 

що суспільству необхідно було знайти легальний інструментарій за допомогою 

якого, можна було б ухилятися від певних дій. Науковці вважають, що цей 

підхід тлумачиться досить широко, тому що він припускає відсутність 

порушення норм закону у діях суб’єкта. Саме цей підхід можна трактувати як 

такий, при якому суб’єкти правовідносин можуть ухилятися від дій певних 

правових норм шляхом здійснення інших дій, які регулюються законом, для 

отримання максимально бажаного результату або для запобігання юридичної 

відповідальності. Такі дії суб’єкта правовідносин науковці, зокрема Мураєв О. М., 

вважають зловживанням правом для досягнення певної мети [3, c. 14]. 

Муранов О. І. вважає, що поняття «обхід закону» несе у собі невичерпний 

перелік протиправних дій, які суб’єкти правовідносин, що користуються цим 

інструментом, намагаються штучно видати за цілком легітимні [2, c. 2]. Також 

існує підхід, прихильники якого додають до дій, які спрямовані на обхід закону 
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дії, які спрямовані на свідоме обрання матеріально-правової норми, яка б 

забезпечувала пряму дію одного припису та унеможливлювала б дію іншого. 

На сьогодні мало хто з науковців підтримує виключно один із зазначених 

підходів. Більшість підтримує так званий «змішаний» підхід, тобто їх симбіоз. 

Відповідно до цього, дефініцію «обхід закону» можна тлумачити, як штучне та 

свідоме створення суб’єктами приватно-правних відносин колізійної прив’язки, 

яка стосується будь-якої правової системи та створення колізії між іноземною 

правовою системною та національною правовою системою, яку суб’єкти 

обходять за для того, щоб існувала реальна можливість застосування першої та 

запобігання застосуванню другої, яка може містити у собі імперативні норми 

та приписи [4, c. 2]. 

У загальному вигляді у доктрині міжнародного приватного права обхід 

закону розуміється таким чином:  

• сутність обходу закону в міжнародному приватному праві – «прив’язка 

до певного законодавства... іноді створюється штучно особами, які бажають 

уникнути застосування до їх правовідносин примусових законів, яким 

підпорядковане це правовідношення»; 

• обходом закону в міжнародному приватному праві є ситуація, в якій 

сторони навіть і не мали наміру спеціально уникнути застосування одного 

закону, а просто обрали застосовними норми, які не можуть регулювати ці;  

• заборона обходу закону означає, що «вибір сторонами підлягає 

застосуванню права не повинен переслідувати єдиної мети – уникнути 

імперативних норм. Такий вибір у категоріях англосаксонської системи права 

іменувався б добросовісним»; 

• сутність «обходу закону» – забезпечення стійкості міжнародного 

приватного права при взаємодії національних правових систем [5]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що вибір суб’єктами 

приватно-правних відносин права, яке регулює ті чи інші відносини, повинен 

бути добросовісним. В такому випадку даний вибір необхідно визнавати в 

цілому. Якщо такий вибір має ознаки недобросовісності чи явно є таким, суд 

цілком має право не визнавати його і визначити право, що застосовується на 

основі звичайної колізійної прив’язки. 

Багато держав вирішують проблему «обходу закону», звертаючись до 

судових прецедентів. Найчастіше ця проблема знаходить своє відображення у 

регулюванні шлюбно-сімейних відносин, зокрема: 

1) отримавши відмову в одруженні із мусульманином в Україні (українка 

мала стати другою дружиною), пара побралася в Ірані. В результаті такий шлюб 

в Україні не буде визнаватися, однак буде визнаватися в Ірані [6]; 

2) припустимо, два чоловіки (громадянин України та громадянин США) 

мали намір одружитися в Україні та у реєстрації шлюбу їм було відмовлено 
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(в Україні одностатеві шлюби не визнаються), тому чоловіки побралися в США 

(у США одностатеві шлюби є легальними відповідно до Чотирнадцятої 

Поправки до Конституції Сполучених Штатів). 

У науковій літературі і судовій практиці великого розголосу набула 

справа принцеси Бофремон як одне з найбільш ранніх судових рішень з 

приводу обходу закону. Французька принцеса Бофремон мала намір 

розлучитися зі своїм першим чоловіком. Не маючи можливості отримати 

розлучення у Франції (французьке право 1878 р. не знало інституту 

розлучення), принцеса виїхала у Німеччину, набула німецького громадянства, 

розлучилася і взяла новий шлюб із румунським принцом. Повернувшись до 

Франції, вона зіткнулася з тим, що французьке право не визнало її розлучення і 

шлюб, який вона уклала, оскільки вони були здійсненні в обхід французького 

закону. Такий підхід притаманний і сучасній французькій судовій практиці [7]. 

Країни англосаксонської правової сім’ї не визнають обхід закону у повному 

обсязі. Це напряму пов’язано з тим, що провадження у цивільних справах, 

наприклад у США, має виключно змагальний характер, проте необхідно 

зазначити, що деякий час обхід закону в США все ж таки був можливий. 

Австрія, Греція, Єгипет, Перу, Італія, – усі ці держави у своєму 

законодавстві не містять норм про обхід закону. Робоча група, що готувала 

проект Римської конвенції 1980 р., відмовилася від використання теорії agere in 

fraudem legis, вважаючи її неспроможною. У Міжнародній конвенції про 

взаємне адміністративне сприяння у запобіганні, розслідуванні та припиненні 

митних правопорушень (1977) термін «обхід закону» використовується, але як 

синонім терміну «обман» [5]. У Російській Федерації під час розробки 

Цивільного кодексу положення про обхід закону містились у розділі 

«Міжнародне приватне право», але згодом, науковці зробили висновок, що такі 

положення є необґрунтованими, тому виключили їх. Іспанія, Канада, Україна 

закріпили у законодавстві положення про обхід закону. При цьому слід 

зазначити, що підходів до регулювання цього інституту безліч.  

Стаття 10 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначає, 

що дії учасників приватноправових відносин, спрямовані на підпорядкування їх 

іншому праву в обхід положень закону, є нікчемними [8]. Дана стаття є 

відносно новою (в радянський період такої норми в законодавстві не існувало). 

Вона покликана забезпечити дотримання принципу законності та 

добросовісності при здійсненні суб’єктами приватно-правних відносин 

можливостей, передбачених автономією волі, тобто lex voluntatis. 

У міжнародному приватному праві, на думку Довгерта А. С., розрізняють такі 

дві категорії як обхід власного закону (fraus legi domesticae) й обхід іноземного 

закону (fraus legi externae). Формулювання положення про обхід закону в 

українському законодавстві повністю відповідає першому випадку. Так, 
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питання обходу закону зводиться до умисного створення штучних колізій і на 

цій основі – необґрунтованого, несправедливого, недобросовісного 

перерозподілу компетенції між законами [9]. 

Більшість представників науки міжнародного приватного права 

виступають проти включення інституту обходу закону в законодавство. 

Найбільш вдалу та ґрунтовну критику інституту обходу закону викладено в 

роботах російського науковця Муранова О. І., який наголошує, що включення 

інституту обходу закону в Цивільний кодекс Російської Федерації стало б 

кроком назад у розвитку російського міжнародного приватного права, відривом 

від світової практики; закріплення інституту обходу закону здатне надати 

більшості суддів чергову «їжу для розуму», з можливістю зловживанням 

правом; закріплення інституту обходу закону призведе до зменшення 

застосування іноземного права, що посприяє відриву російського права від 

інших правових систем; суддям необхідно як можна частіше застосовувати 

іноземне право, щоб навчитися це робити кваліфіковано, а надання їм ще однієї 

можливості відмовити у застосуванні іноземного права заохочує їх свавілля, 

небажання мислити [5].  

Міркування Муранова О. І. можна вважати цілком обґрунтованими, проте 

законодавча практика іноземних держав йде всупереч його трактуванням. 

Переважна більшість кодифікацій МПП, прийнятих останнім часом, 

закріплюють такий інструмент, як обхід закону – Азербайджан (2000), 

Бельгія (2004), Болгарія (2005), Чехія (2012) та ін. 

Отже, було виявлено, що такий інститут, як обхід закону, наразі 

неможливо виключити з доктрини міжнародного приватного права. 

Це пов’язано з невичерпним переліком різноманітних фактів, які тільки ще 

більше закріплюють його. Насамперед, це чітка тенденція закріплення 

інституту обходу закону у кодифікаціях міжнародного приватного права різних 

країн світу, недосконалість роботи законодавчої гілки влади, незацікавленість 

судових та правоохоронних органів у запобіганні вчинення такого «обходу». 
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Конфлікт є зіткненням протилежних інтересів і поглядів, що призводить 

до ускладнень, боротьби, відкритого протистояння. Якщо його неможливо 

вирішити учасниками самостійно, виникає необхідність залучення до його 

вирішення спеціально уповноважених на це органів (комісії по трудових 

спорах, суди тощо); у такому випадку конфлікт переростає в правовий спір. Але 

судова система через інстанційну складність, навантаженість суддів, великі 

суми судового збору у відсотковому розумінні все менше користується довірою 

фізичних та юридичних осіб. В Україні наявна тенденція до формування нових 

інститутів альтернативного вирішення спорів (медіація, переговори, 

фасилітація, арбітрування тощо), що вимагає від держави швидкої адаптації до 

постійних змін у формах та способах вирішення громадянами конфліктних 

ситуацій. 

Термін «медіація» в перекладі з латинського «mediare» означає бути 

посередником, а в англійській мові існує слово «mediation» – посередництво, 

клопотання, заступництво. Звертаючись до кодифікованих звичаїв ділового 

обороту, можна згадати Типовий закон Комісії ООН з міжнародного 

торгівельного права про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру 

2002 року. Так, «погоджувальна процедура» за визначенням ЮНСІТРАЛ 

означає процедуру, яка може іменуватися узгоджувальною, посередницькою 

або позначатися терміном аналогічного сенсу і в рамках якої сторони просять 

третю особу або осіб (посередника) надати їм допомогу в спробі досягти 

мирного врегулювання їх спору, який виник з договірних чи інших 

правовідносин або у зв’язку з ними [1]. 

Прийняття за основу у 2016 році Верховною Радою України у першому 

читанні законопроекту № 3665 «Про медіацію» дало змогу юристам-науковцям 

дискутувати щодо впровадження інституту медіації в законодавство. У лютому 

2019 року текст законопроекту із урахуванням поправок, висновків комітетів, 

Головного науково-експертного управління та Головного юридичного 
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управління було розглянуто у другому читанні, але він не знайшов необхідної 

підтримки серед депутатів. Це спричинило критику з боку правників: 

розвантаження судової системи знову відклали. 

Відповідно до ст. 1 законопроекту «Про медіацію» (далі – Проект)  

у редакції 2019 року медіація – це позасудова процедура врегулювання 

конфлікту (спору) шляхом переговорів сторін конфлікту (спору) за допомогою 

одного або декількох медіаторів [3]. Якщо розтлумачити це положення, то 

можна зазначити, що медіація спрямована на примирення сторін, і цей процес 

потребує обговорення конфліктної ситуації, що склалася. Медіатор у цьому 

випадку є особою, яка направляє діалог між сторонами на досягнення згоди 

шляхом взаємних поступок. Якщо судовий процес передбачає процесуальну 

змагальність, яка іноді призводить до поглиблення конфлікту, то медіація 

допомагає протистоянню перейти у співпрацю, яка може допомогти відновити 

правовідносини між двома опонентами.  

Чинне законодавство регулює деякі положення щодо медіації, зокрема у 

новій редакції Цивільного процесуального кодексу України з грудня 2017 року 

(далі – ЦПК України) у п. 2 ч. 1 ст. 70 зазначається, що медіатор є особою, яка 

не може бути допитана як свідок щодо тих відомостей, які зобов’язана 

зберігати в таємниці та які були довірені їй у зв’язку з наданням послуг 

посередництва (медіації) під час проведення процедури позасудового 

врегулювання спору. Також відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦПК України сторони 

вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між 

собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом [2]. 

Тобто перед поданням до суду позовної заяви позивач повинен довести, що в 

досудовому порядку ним було вчинено всі дії щодо можливого захисту 

порушеного права.  

Цікавим є питання щодо обов’язковості таких дій. Чи варто 

запроваджувати медіацію як обов’язкову процедуру до початку розгляду 

справи по суті, чи варто визначити цей інститут правом сторін на позасудове 

врегулювання або зобов’язанням чи рекомендацією судді, якщо він буде 

вважати, що конфлікт можна вирішити у підготовчому провадженні. У Проекті 

пропонується такий варіант: «Медіація може здійснюватися у разі виникнення 

конфлікту (спору) як до звернення до суду, третейського суду, так і під час 

судового чи третейського провадження». Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 12 

ЦПК України суд, зберігаючи об’єктивність і неупередженість, сприяє 

врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами. Оскільки угода 

є обов’язковим результатом медіації (медіаційна угода), суд, ініціювавши таку 

процедуру, здійснить одну зі своїх функцій: забезпечення доступу до 

правосуддя. Тобто суди матимуть право запропонувати сторонам перейти до 
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процедури медіації, при цьому зберігаючи можливість відмовитися і без будь-

яких санкцій повернутися до судового розгляду. 

Але все ж принципове положення, на нашу думку, – це визначення 

медіації саме як позасудового способу врегулювання спору, як і зазначено  

у ст. 1 Проекту, адже для здійснення процесу медіації особа не повинна 

звертатися до суду із позовною (чи іншою) заявою, сплачувати судовий збір. 

Так, наприклад, попереднє засідання у судовому процесі відбувається на стадії 

підготовчого провадження. З одного боку, суд уже відкрив провадження у 

справі, попереднє слухання відбувається виходячи з положень ЦПК України. 

З іншого боку, якщо сторони обрали один із варіантів, запропонованих ст. 197 

ЦПК України (суд з’ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, 

передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для 

проведення врегулювання спору за участі судді) таке врегулювання можна 

вважати досудовим. 

І навіть вищезгадане положення ЦПК України щодо врегулювання спору 

за участі судді, яке за своїм змістом нагадує процес медіації, усе ж вважається 

досудовим, тому що відбувається у приміщенні суду за участю судді, який був 

обраний незалежно за допомогою Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи. ЦПК України обмежує кількість учасників такої 

процедури лише сторонами (позивачем/відповідачем, заявником і боржником, 

заявником і заінтересованою особою), а під час медіації кількість осіб може 

бути необмеженою. Крім цього, згідно зі ст. 202 ЦПК України повторне 

проведення врегулювання спору за участю судді не допускається (якщо з 

першої спроби досягти примирення не вдалося), на відміну від процедури 

медіації, до якої можна звертатися необмежену кількість разів і самостійно 

обирати медіатора (посередника) за допомогою Реєстру медіаторів, створення 

якого передбачається відповідно до ст. 14 Проекту. 

Як запровадження медіації на законодавчому рівні буде впливати на 

діяльність судів? На нашу думку, це зменшить кількість заяв, цим 

розвантаживши суддів. Десятки тисяч справ, які припадають на суди кожного 

року, не можуть розглядатися об’єктивно, повно та детально саме через брак 

часу та велику навантаженість суддів. Медіатори в таких ситуаціях можуть 

допомогти і сторонам, і самим судам, адже і судовий процес, і процес медіації 

мають на меті виконання єдиного завдання – допомогти учасникам конфлікту 

в його вирішенні. 

Згідно з принципом нейтральності і неупередженості, розтлумаченим у 

ст. 8 Проекту, медіатор не може проводити медіацію у разі суперечності між 

особистими інтересами медіатора та його правами і обов’язками, наявність якої 

може вплинути на його незалежність, неупередженість та нейтральність під час 

виконання ним своїх обов’язків, а також на вчинення чи невчинення дій під час 
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медіації. Згідно зі ст. 13 Проекту у разі порушення медіатором зобов’язань за 

договором про проведення медіації він несе цивільно-правову відповідальність 

відповідно до умов договору про проведення медіації та законодавства. При 

цьому не зазначений перелік обставин, які передбачають для медіатора зміст 

особистого інтересу (ступінь споріднення з учасниками медіації, близьке 

знайомство, спільне проживання, періодичність спілкування тощо). 

Отже, проаналізувавши Проект та сучасний стан судової системи 

України, ми можемо назвати основні переваги процедури медіації у порівнянні 

з судовим розглядом. Сторони самостійно визначають порядок та умови 

процесу переговорів, погоджують їх з медіатором та можуть запрошувати до 

участі третіх осіб, висловлювати бажання та бути ініціаторами індивідуальної 

бесіди з посередником, необмежену кількість разів висловлюватись з приводу 

питань у спірній ситуації. Позитивною особливістю медіації є також приватний 

характер, адже розгляд справ у всіх судах за принципом гласності проводиться 

відкрито, за винятком випадків, зазначених у ЦПК України: якщо відкритий 

розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка 

охороняється законом, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, 

з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню 

відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у 

справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність [2]. Під час медіації 

також забезпечується конфіденційність інформації, про яку учасникам стало 

відомо у процесі медіації. Важливою особливістю медіації є можливість не 

витрачати великі кошти на судовий збір і витрати, погодинну оплату послуг 

адвоката; учасники лише узгоджують і вказують у договорі про проведення 

медіації суму винагороди медіатора. Сторони медіації не мають ніяких обмежень 

щодо проходження процедури медіації і можуть обговорювати ситуацію до тих 

пір, поки не знайдуть взаємовигідний шлях вирішення конфлікту. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

МОДЕЛІ «ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, КЕРОВАНА АНАЛІТИКОЮ» 

 

Діяльність правоохоронної системи України в цілому і поліції, зокрема, 

на сьогодні залишається проблемним сегментом держави, оскільки вона не 

повною мірою відповідає сучасним вимогам та запитам суспільства. Усунення 

недоліків у функціонуванні правоохоронної системи потребуються, 

насамперед, для досягнення головної мети – забезпечення прав і свобод людини 

і громадянина, мінімізації ризиків, пов’язаних з правопорушеннями, для 

громадян та суспільства в цілому. Важливу роль у реалізації зазначеної мети 

відіграє інформаційно-аналітична діяльність, роль якої в сучасному 

глобалізованому світі об’єктивно зростає. Своєю чергою, відповідальність 

перед інститутами громадянського суспільства потребує впровадження 

ефективних механізмів управління. І тут головною рушійною силою стають 

новітні технології. 

Інноваційні способи збору і обробки даних постійно викорінюють 

усталені механізми. На відміну від статистичних вибірок, які встигають 

застаріти до моменту їх аналізу, дані, отримані та закумульовані за допомогою 

новітніх технологій, можуть оброблятися в режимі реального часу, що 

підвищує якість та швидкість прийняття рішень. 

У повсякденній роботі поліцейського сучасні вимоги також потребують 

нових підходів до збору, зіставлення та інтерпретування інформації. Тому в 

Україні постала необхідність у запровадженні поліцейської діяльності, 

керованої аналітикою – «Intelligence Led Policing» (ILP). ILP – це одна з 

моделей поліцейської діяльності, серед яких: традиційна поліцейська діяльність 

(Traditional policing), соціально-орієнтована поліцейська діяльність (community 

policing or Community-oriented policing), проблемно-орієнтована поліцейська 

діяльність (problem-oriented policing), комп’ютерна статистична поліцейська 

діяльність (Computer statistics model (CompStat)) та поліцейська діяльність, 

керована аналітикою (intelligence – led policing) [1]. 

Модель ILP, заснована на концепції, розробленій та впровадженій 

провідним ученим зі світовим званням у сфері кримінології Джеррі 

Раткліффом, за останні 10 років здійснила переворот у європейській системі 

досудового розслідування. У ЄС підхід ILP покладено в основу стратегії 

діяльності поліції і багато злочинів розкриваються саме завдяки використанню 

цієї концепції. Ця модель дала можливість здійснити колосальний ривок вперед 
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в питаннях підвищення розкриття та роботи поліцейських органів на 

попередження правопорушень (превенції).  

За моделі ILP реєстрація кримінального провадження здійснюється на 

підставі даних, зібраних з державних та міжнародних баз даних, реєстрів  

і інших джерел, проаналізованих за допомогою спеціального інструментарію 

кримінального аналізу (програмних комплексів та програмних продуктів), 

спеціально підготовленими детективами-аналітиками. При цьому аналітикою 

вважається продукт, створений в результаті аналізу всієї одержаної з різних 

джерел інформації і, який в подальшому використовується як інструмент  

у боротьбі та попередженні злочинності. Зазначимо, що така аналітика 

притаманна кримінальному аналізу. Аналітика визначає реагування та політику 

поліції та дозволяє направляти ресурси туди, де вони найбільш потрібні.  

Це також доповнюється «аналізом ризиків», що є важливою частиною 

правоохоронної діяльності, керованої аналітикою. 

Отже, правоохоронна діяльність, керована аналітикою, – це, фактично, 

спосіб використання інформації, яку отримує поліція. ILP зміщує акцент роботи 

поліції від реагування на злочини до дій на випередження та запобігання їм.  

Мета поліцейської діяльності, керованої аналітикою, може бути 

витлумачена виходячи з тактичних пріоритетів. Так, О. Є. Користін зосереджує 

увагу на чотирьох елементах: націленість на криміналітет (особливо на 

активних злочинців за допомогою відкритих і негласних засобів); управління 

вогнищами злочинності і громадською безпекою; розслідування пов’язаних 

серій злочинів та інцидентів; а також застосування превентивних заходів, 

включаючи роботу з громадськістю [1]. 

В Україні концепція ILP не використовується в повній мірі так, як в 

країнах ЄС, але певною мірою вона все-таки застосовується. Деякі підрозділи 

НПУ працюють згідно з принципами правоохоронної діяльності, керованої 

аналітикою, зокрема – Управління кримінального аналізу НПУ (далі – 

Управління), створене в 2017 році як окремий аналітичний підрозділ 

кримінальної поліції. Основними завданнями Управління є проведення, 

організація та координація інформаційно-пошукової та аналітичної роботи, 

спрямованої на збір, оцінку, аналіз та реалізацію інформації, шляхом надання її 

уповноваженим органам і підрозділам поліції для вжиття заходів відповідно до 

їх компетенції, оцінювання ризиків, а також використання її для забезпечення 

виконання функцій, покладених на поліцію. Управління розробляє, впроваджує 

та застосовує нові методи та напрями здійснення кримінального аналізу, 

спрямовані на підвищення ефективності протидії злочинності [2]. 

Слід зазначити, що системи кримінального аналізу та аналізу ризиків, 

сумісні зі стандартами ЄС, у Національній поліції України спочатку були 

запроваджені у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 
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людьми за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ) та фінансування 

Державного департаменту США. Раніше аналогічну систему було успішно 

запроваджено у Державній прикордонній службі України. 

Отже, відповідно до моделі ILP функції підрозділів кримінального 

аналізу полягають у наступному: 1) координування діяльності; 

2) адміністрування доступу до інформаційних ресурсів ІАС; 3) формування 

аналітичних продуктів; 4) надання інформації за запитами; 5) супроводження 

банків (баз) даних; 6) адміністрування за територіальним розміщенням 

підрозділів з вертикальною підпорядкованістю; 7) взаємодія з підрозділами 

кримінального аналізу ІПКП «102» регіональних органів НП України [3]. 

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (КМЄС) підтримує 

впровадження технології кримінального аналізу в НП України моделі 

поліцейської діяльності, керованої аналітикою [4]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що поліцейська діяльність, керована 

аналітикою, спрямована на ідентифікування й точне визначення взаємозв’язків 

між відомостями, які стосуються кримінальних злочинів та проступків, осіб, 

пов’язаних з ними, та даними, що походять з різних джерел, і їх використання 

кримінальними підрозділами НП України. ILP є моделлю поліцейської 

діяльності, згідно з якою оперативно-аналітична інформація/intelligence слугує 

підставою для проведення операцій/розслідувань, а не навпаки. Ця модель 

дозволяє зменшити матеріальні витрати, знизити рівень злочинності, 

забезпечити більш високий рівень безпеки особового складу.  

Правоохоронна діяльність, керована аналітикою, забезпечує поліцію 

стратегічним баченням про злочинність у їх юрисдикції, що дозволяє краще 

розподіляти ресурси згідно з пріоритетами та забезпечити захист населення 

шляхом застосування ефективної поліцейської діяльності.  

Відтак, перспективність подальшого розвитку інтелектуальної моделі 

поліцейської діяльності, керованої аналітикою, вбачається в розробці 

теоретико-методологічних засад його прикладного використання. Успішна 

реалізація та впровадження нових методів кримінального аналізу дасть 

можливість у майбутньому її поширити на всю систему НП України та активно 

використовувати аналітичні методи, способи та прийоми, завдяки яким 

можливо забезпечити виконання завдань органів досудового розслідування 

щодо ефективного розслідування кримінального провадження, створить 

передумови для більш ефективного виконання суб’єктами підрозділів 

досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності своїх завдань та 

правоохоронних функцій [5]. Успішне запровадження систем кримінального 

аналізу та аналізу ризиків Управлінням кримінального аналізу у відповідності 

до моделі ILP, надало можливість поширити їх і на інші підрозділи 

Національної поліції України, зокрема на Департамент стратегічних розробок 
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Національної поліції України, що в подальшому сприятиме підвищенню 

ефективності протидії злочинності та відповідатиме викликам сьогодення. 
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кандидат юридичних наук, доцент; доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТА  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ОЧИМА ПОЛЬСЬКИХ ВЧЕНИХ 

 

Світ навколо нас змінюється із шаленою швидкістю. Невпинний розвиток 

науки і техніки впливає на усі сфери суспільного життя. Зокрема такі тенденції 

можемо спостерігати і в практичній площині кримінального провадження, адже 

використання новітніх інформаційних баз даних, електронних підписів, засобів 

електронного контролю, засобів цифрового відео та звукозапису, фотозйомки, 

інноваційного обладнання для виконання експертних досліджень суттєво підвищує 

якість реалізації завдань, оптимізує взаємодію правоохоронних і судових органів, 

дозволяє прийняти обґрунтовані рішення та висновки з дотриманням засад 

об’єктивності, «розумного строку» та економії процесуальних ресурсів.  

Мультимедійна презентація висновків експерта є одним із напрямів, які 

сьогодні ще не увійшли у фазу активного впровадження, хоча можливості для 

цього існують. Більше того, польські фахівці наголошують на необхідності 

підвищення уваги до такої форми цього джерела доказу. Аргументація pro 

наступна. По-перше, мова висновків експертів є доволі складна, «герметична», 

що, відповідно, й ускладнює оцінку процесуальними органами та судом 

наукових доказів. Надання такої інформації у графічній формі (таблиці, графіки, 

діаграми) є виходом із ситуації. Якщо ж взяти до уваги сучасні інноваційні 

технології, то слід погодитись із польськими правниками і поступово переходити 

на новий рівень презентації результатів досліджень, зокрема поширення 

практики демонстрування не тільки кінцевих результатів, а й методології 

«шляху» до таких результатів за допомогою мультимедійних презентацій.  

По-друге, як слушно зазначає М. Овоц, судді є приреченими на 

спостерігання світу очима інших, зокрема у цьому контексті експертів. Тож 

презентація висновку за допомогою мультимедійних проекцій може створити 

такі умови, що молоде покоління суддів, «не встаючи з крісла», зможе пізнати 

особисто принаймні ту частину реальності, яку досліджували 

експерти [1, с. 41–43]. На цій підставі вчений навіть пропонує доповнити  

§ 2 ст. 200 КПК Польщі положенням «за необхідності до звіту потрібно надати 

запис мультимедійної презентації» [1, с. 44].  

А. Тарах продовжив розвиток ідеї сучасних методик візуалізації 

результатів експертиз, акцентуючи на популярних програмах для аналізу 

дорожньо-транспортних пригод. Такі інноваційні засоби дають змогу 

досліджувати подію, відтворювати послідовність руху транспортних засобів, 
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визначати їх переміщення в певних гіпотетичних параметрах чи в гіпотетичних 

умовах (програма V–SIM) або стимулювати рух транспорту і пішоходів, 

визначати параметри події, вираховувати енергію деформації транспортного 

засобу при використанні додаткової моделі моменту удару (програма Crash). 

Водночас такі засоби дають змогу подати зрозумілу навіть для присяжних 

презентацію висновків експертизи. Отож, має рацію А. Тарах, стверджуючи, що 

така візуалізація висновків експертиз полегшить не тільки розуміння для суду  

і сторін кримінального провадження, але також підвищить цінність усних висновків 

експерта у процесі доказування на стадії судового провадження [2, с. 98]. 

Аналогічно Й. Вуйцікевіч наголошував на необхідності надання переваги 

візуалізації результатів досліджень особливо тоді, коли йдеться про порівняльні 

експертизи (почеркознавчу, дактилоскопічну, трасологічну та ін.) [3, с. 37].  

У країнах системи common low (Велика Британія, США, Австралія, Нова 

Зеландія, Ірландія, Гонконг) вирішення справи великою мірою залежить від 

форми донесення до присяжних доказової інформації та доведення її 

переконливості. Це підтверджують результати досліджень так званих 

«емоційних доказів» (присяжним було представлено чорно-білі або кольорові 

фотографії, які викликають емоції). Результати дослідження підтвердили, що 

представлення «сухої» інформації експертизи не викликали жодного 

емоційного ефекту, до того ж учасники судового засідання мали проблеми із 

розумінням її змісту. Значно кращою визнана мультимедійна презентація 

(зокрема дослідження ДНК) [4, с. 49]. В обігу навіть з’явилися нові поняття для 

позначення таких доказів demonstrative evidence, illustrative evidence, forensic 

animation, до яких належать фотографії, фільми, записи звуку та відео, 

діаграми, карти, графіки, плани, комп’ютерні анімації, симуляції, моделі, тобто 

все те, що можна презентувати перед судом [2, с. 99]. Польські колеги, 

наслідуючи цю тенденцію, навіть підготували довідник із візуалізації 

дактилоскопічних слідів [2, с. 100].  

Для справедливості слід зазначити, що цій темі вкрай мало уваги 

приділяється і в доктрині польського кримінального процесу, і в українській 

доктрині. Є лише низка польських публікацій, а могло б бути їх значно більше  

з огляду на перспективи зростання інформатизації кримінального судочинства у 

недалекому майбутньому. Втім в Україні обговорення інноваційних технологій 

презентації результатів роботи експертів у кримінальному провадженні взагалі 

відсутнє. При цьому є розуміння того, що графічні методи фіксації доказової 

інформації є допоміжними засобами, які дозволяють зафіксувати те, що 

неможливо зробити іншими засобами [5, с. 39; 7]. Такий підхід цілком корелюється 

і з потенційними можливостями, які дають Microsoft PowerPoint, Prezi та інші 

мультимедійні сервіси. Вони дозволяють візуалізувати інформацію в такий спосіб, 

що в рази підвищує когнітивний процес учасників кримінального процесу. 
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Тож є над чим замислитись, адже комплексний підхід до вирішення 

проблеми передбачає і врахування додаткових витрат часу для експертів на 

виготовлення таких презентацій (а це, своєю чергою, може спровокувати 

зростання терміну виконання доручення на виконання експертизи),  

і забезпечення технічних можливостей для перегляду таких презентацій  

в кабінетах у слідчого, прокурора, залі судових засідань, особливо у випадку 

розгляду справи судом присяжних; і підготовку мінімальних стандартів, 

методичних рекомендацій для певних видів, підвидів експертиз, адже наочне 

відображення ходу та результатів генетичної експертизи матиме суттєві 

відмінності від аналогічної ілюстрації ДТП. Експертам, які викликаються для 

допиту до суду для роз’яснення методики та суті отриманих результатів мала б 

також бути надана можливість застосування мультимедійних засобів, адже 

інколи значно легше продемонструвати наочно певні факти закономірності, 

процеси, аніж описувати їх вербально.  

Мультимедія дозволяє презентувати комп’ютерну обробку та відтворення 

цифрових зображень, створення високоякісних двомірних і тривимірних 

об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації, побудову інтерактивних 

мультимедійних середовищ з можливістю переміщення у ньому об’єктів, 

демонстрації причинно-наслідкових зв’язків, просторово-часових параметрів, 

динаміки події, результатів дослідження звукового та/або відеоконтенту. 

Сьогодні мультимедія активно використовується у мистецтві, інженерії, 

промисловості, математичних дослідженнях, медицині, Web-дизайні [6, с. 116–

117]. Рано чи пізно ці технології перейдуть до рангу загальноприйнятих та 

звичних і в сфері кримінального провадження. 
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КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ  

В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

Майже кожна країна сучасного світу здійснює правове забезпечення 

шлюбу, проте виникає достатньо питань щодо внутрішнього матеріального 

права, що є причиною виникнення колізій вітчизняних та зарубіжних правових 

норм. Наприклад, у випадку коли громадянин України та іноземець бажають 

укласти шлюб, який буде дійсним не лише в державі реєстрації, а й у державі 

громадянства сторін, варто дотримуватися всіх законодавчих вимог, що 

визначають формальні та матеріальні умови укладення та дійсності шлюбу. 

Щодо матеріальних умов застосовується особистий закон, який у кожній країні 

розуміється по-різному. Якщо повнолітній громадянин України і 15-річна 

громадянка Франції бажають укласти шлюб в Україні, то виникає колізія стосовно 

матеріальних умов укладання шлюбу, адже в Україні відповідно до норм 

Сімейного Кодексу України (ст. 22) шлюбний вік для жінок становить 18 років. 

Формальні умови – це вимоги, які висуваються до процедури оформлення 

шлюбу, тобто стосуються форми укладання шлюбу. Щодо особливостей форми 

і порядку укладання шлюбу за законодавством іноземних країн, то 

законодавчій практиці відомі дві основні форми – державна форма реєстрації 

шлюбу та релігійна. В багатьох країнах визнається тільки шлюб, який укладено 

у відповідних державних органах (Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, 

Швейцарія, Японія тощо). В деяких країнах допускається укладання шлюбу 

лише в релігійних установах (наприклад, Ізраїль, Іран, Ірак, Кіпр, Ліхтенштейн 

та інші). Поширеним є третій підхід, згідно з яким самі особи можуть вибрати 

форму укладання шлюбу – державну реєстрацію чи релігійну форму укладання 

шлюбу (Австралія, Англія, Бразилія, Іспанія, Італія, Канада тощо) [2, с. 4–5].  

В Україні визнається лише цивільна (державна) форма реєстрації шлюбу, що 

також має бути врахована, при укладенні шлюбу з іноземним громадянином. 

Законодавство про шлюб і сім’ю зарубіжних країн встановлює й перелік 

обставин, які є перешкодою для реєстрації шлюбу. Насамперед це наявність 

родинних зв’язків між нареченими. Не завжди однаково регулюються 

законодавчими актами питання щодо реєстрації шлюбу між усиновителями та 
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усиновленими, або з участю їх родичів. У більшості країн забороняються 

шлюби між усиновителями й усиновленими. Не може бути укладено шлюб, 

якщо хоча б один із майбутнього подружжя перебуває в іншому офіційно 

зареєстрованому шлюбі. Для того, щоб укласти новий шлюб, необхідно 

припинити попередній [3, с. 207]. Але в іноземців у національних паспортах 

відсутні відомості про сімейний стан, отже іноземці мають в обов’язковому 

порядку одночасно подати документ про те, що вони не перебувають у шлюбі 

на момент реєстрації нового шлюбу, тобто це посвідчує довідка про сімейний 

стан. Довідка видається уповноваженим органом країни відповідного 

громадянства та легалізується консульською установою в цій країні.  

Законодавство України передбачає обставини, які перешкоджають 

укладанню шлюбу з іноземним громадянином у ст.ст. 25–26 Сімейного кодексу 

України. Укладання шлюбу між громадянином України та іноземцем може 

здійснюватись: на території України, за кордоном, у консульській установі або 

дипломатичному представництві. Умови дійсності таких шлюбів в Україні 

встановлені Розділом IX Закону України «Про міжнародне приватне право» 

від 23.06.2005. Розірвання шлюбу може відбуватися в судовому порядку або 

через державні органи РАЦСу. Відповідно до ст. 106 СК України в державних 

органах РАЦСу розриваються шлюби за спільною заявою подружжя, яке немає 

дітей, незалежно від наявності між ними майнового спору [1].  

Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві має 

національні особливості. Розірвання шлюбу за взаємною згодою неможливе у 

Франції протягом перших шести місяців шлюбу. Англійська правова система 

передбачає, що заява про розірвання шлюбу не може бути надана, якщо з 

моменту укладення шлюбу не минуло трьох років. За законодавством США 

розірвання шлюбу відбувається як в судовому, так і позасудовому порядку. 

Проте позасудовий порядок можливий лише за наявності шлюбного договору 

між подружжям, в якому передбачено майнові права та обов’язки сторін та їх 

майнові права та обов’язки стосовно дітей [4, с. 174–175]. 

Також існують країни, в яких процедура розірвання шлюбу є максимально 

спрощена. Наприклад, у деяких штатах Мексики особиста присутність чоловіка і 

дружини під час розлучення не вимагається: свою заяву вони можуть відправити 

поштою, а також,в такий самий спосіб отримати рішення суду. Відповідно до 

законодавства Швеції, шлюб може бути розірваний за заявою одного з 

подружжя, а також позивач не повинен пояснювати суду причини розірвання 

шлюбу, а суд – не має права перевіряти, чи дійсно мав місце розпад шлюбу. 

Якщо інша сторона подружжя не має заперечень щодо розлучення, то шлюб 

розривається без призначення будь-яких строків. Такий підхід зумовлений 

концепцією невтручання держави в особисте життя своїх громадян.  
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На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що подібні 

невідповідності, які породжують за собою розбіжності матеріального права 

стосовно укладення і розірвання шлюбів певним чином впливають на колізійне 

регулювання даної сфери. Також, відповідно до іноземного законодавства 

держав, форма шлюбу повинна визначатися за місцем його укладання. При 

вирішенні подібних колізійних проблем на практиці у сфері шлюбно-сімейних 

відносин не є недостатнім знати лише колізійну норму або ж певне положення 

законодавства держави, до якого воно відсилає. Потрібно також передбачити 

можливість зворотного відсилання, а також враховувати положення чинних 

міжнародних конвенцій та договорів між державами, які певним чином 

займаються вирішенням тих чи інших колізійних проблем. 
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СИСТЕМНІСТЬ ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНІЙ 

ДЕЛІКТНОСТІ В УМОВАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

 

Науково-технічний прогрес приносить не тільки позитивні результати, 

але й створює умови при яких досягнення науки використовується з 

протиправною метою. Одним з факторів, що впливає на стан забезпечення 

громадської безпеки є засоби адміністративного права. Успішна реалізація 

політики держави у сфері протидії адміністративної деліктності неможлива без 

ефективної правозастосовчої практики, заснованої на аналізі правового 

матеріалу. Комплексність протидії адміністративній деліктності виступає 

засадами позитивних тенденцій в розвитку і охороні практично всіх соціальних 

інститутів. Роль правового забезпечення в досягненні мети протидії 

адміністративній деліктності очевидна. Водночас сподіватися на бездоганність 

адміністративних засобів і методів навряд чи доцільно, але прагнути до 

ефективної моделі правового регулювання необхідно. 

У системі протидії адміністративної деліктності в умовах науково-

технічного прогресу різні види юридичних норм – норми-принципи, норми-

заборони, норми-приписи, норми-правила в більшості мають свої особливості. 

Насамперед це стосується норм-заборон, при конструюванні яких 

використовуються специфічні правові моделі. Іншою особливістю виступає 

велика кількість бланкетних норм. Це дозволяє економити правовий матеріал і 

місце в тексті кодифікованого та інших законів щодо адміністративних 

правопорушень, сприяючи з’ясуванню суті порушених правовідносин і меж 

правомірної поведінки суб’єкта відповідальності.  

Адміністративна деліктність безпосередньо зв’язана з соціальними 

диспропорціями. Практика показує, що де є найбільш слабкий захист, там 

спостерігається протиправна активність. Сьогодні одним із таких «слабких 

місць» є інноваційна сфера. Це визначає необхідність вдосконалення 

адміністративно-деліктного законодавства, яке відстає за багатьма параметрами 

від створених на європейському рівні моделей протидії адміністративній 

деліктності у сфері застосування новітніх технологій у різних галузях 

економічної діяльності.  

Основним і загальним вектором розвитку національного права в умовах 

реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-

членами, з іншого, – є гуманізація правових норм, спрямованих на утвердження 
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людини найвищою цінністю [1]. Цей термін слід розуміти як орієнтацію закону 

на захист невід’ємних прав і законних інтересів особи, створення сприятливих 

умов для їх реалізації через трансформацію соціальних інститутів. Насамперед 

держава повинна бути стурбована охороною та відновленням прав потерпілих 

фізичних і юридичних осіб від адміністративних правопорушень. 

Водночас важливо вибрати оптимальні шляхи впливу на 

правопорушників. У цьому аспекті ефективною є парадигма відновлення, яка є 

провідною у діяльності правоохоронних органів країн Європейського Союзу, 

зміст якої є максимальне та комплексне задоволення інтересів сторін правового 

конфлікту, суспільства та держави. Основний зміст зазначеної парадигми 

становлять процесуальні аспекти та матеріально-правові основи реалізації 

відновлювальних механізмів. Мінливі суспільні відносини впливають на 

генезис предмета адміністративно-деліктного права з урахуванням плюралізму 

в оцінках меж і визнання обмежених можливостей адміністративно-деліктного 

права в питаннях протидії адміністративній деліктності.  

У концепції розробки загального предмета адміністративно-деліктного 

права в умовах науково-технічного прогресу інтерес представляє диференціація: 

на предмет адміністративно-правової охорони (цінності, що охороняються за 

допомогою встановлення адміністративно-правової заборони), на предмет 

адміністративно-правового впливу (суспільні відносини, пов’язані з утриманням 

осіб від порушень адміністративно-правових заборон, охоплюючи превенцію та 

профілактику); на предмет адміністративно-правового регулювання (відносини, 

що об’єктивно вимагають впорядкування адміністративно-правовими нормами 

як спеціально створеними засобами у контексті технічного регулювання).  

Це показує багато напрямів впливу права на суспільство. 

В означеному контексті природні права і свободи людини та громадянина 

постають у нових проявах у конструкціях адміністративно-правових норм, що 

зумовлено необхідністю міжгалузевої та галузевої диференціації 

відповідальності у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки навколишнього 

природного середовища, інформаційної безпеки особи, суспільства і держави, 

об’єктів критичної інфраструктури та підвищеної небезпеки, окремих 

соціальних груп та індивідів. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» до 

основних об’єктів безпеки відносяться: особа, її права та свободи; суспільство 

його матеріальні та духовні цінності; природне середовище; держава її 

конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність [2].  

Адміністративно-деліктне право представляє набір заборон, що 

виступають в якості «правого аргументу» держави та суспільства в сфері 

забезпечення соціального миру. Визнаючи необхідність комплексного підходу 

до вирішення проблем, що пов’язано з неправомірним використанням новітніх 
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технологій в умовах наукового прогресу, деякі судження, висунуті в зв’язку 

з цим, слід поставити під сумнів.  

О. М. Миколенко вказує, що майбутня доля адміністративно-деліктного 

права в системі права України остаточно не визначена. Сьогодні є тенденції як 

до повної ліквідації цього правового інституту адміністративного права 

(з подальшою передачею його у сферу кримінального права), так і до 

залишення цього інституту в системі адміністративного права без суттєвих 

змін. Така невизначеність політиків, юристів та науковців негативно впливає на 

якість досліджень у сфері адміністративно-деліктного права та на ефективність 

діяльності органів адміністративної юрисдикції [3, c. 55].  

О. Д. Сидєльніков, О. В. Кисилевич зазначають, що, аналізуючи 

міжнародний досвід у зазначеній сфері, українське законодавство має 

адаптувати інститут адміністративної відповідальності до вимог з врахуванням 

тенденцій адміністративної відповідальності зарубіжних країн і обрати 

оптимальну модель. Перспективним напрямом оновлення законодавства в 

адміністративно-деліктній сфері й досі залишається кодифікація, що має 

включати переосмислення наявних норм, усунення суперечностей між ними, та 

використання позитивного міжнародного досвіду у вказаній сфері [4, с. 86]. 

Адміністративно-деліктне право є право громадян, суспільства та 

держави на захищеність від правопорушень засобами адміністративного закону 

та залученими для цієї мети інших юридичних засобів – цивільного, 

фінансового, податкового, митного, трудового права. 

О. І. Остапенко уточнює, що адміністративне право у контексті 

визначення адміністративного делікту може спиратися на регулятивні норми 

інших галузей права лише при описі ознак складу адміністративного проступку, 

однак встановлення заходів державного примусу у відповідь на порушення 

встановленої заборони – це його прерогатива [5, c. 169].  

Наведені висновки мають значення для з’ясування принципів правового 

регулювання та сфери дії адміністративно-деліктного права в умовах науково-

технічного прогресу. Зокрема, з огляду на різноманітність новітніх технологій, 

законодавець бере під правовий захист дотримання різного роду спеціальних 

правил, ігнорування яких загрожує певними наслідками. Роль спеціальних 

правил у системі нормативної регламентації окремих галузевих технологій 

виконують техніко-юридичні норми: правила пожежної, санітарної, ядерної 

безпеки, будівельні норми та правила, правила техніки безпеки та інші норми, 

що розробляються у межах інституту технічного регулювання. 

Техніко-юридичні норми відрізняються правовою природою, мають 

соціальну складову, за своєю суттю є адміністративно-правовими, мають 

велике значення в оцінці об’єктивної сторони протиправних діянь, віднесених 

до адміністративних деліктів. Появу в праві нових норм цього порядку слід 



 76 

враховувати в процесі віднесення діянь до адміністративних деліктів, тобто при 

відборі суспільних відносин, які потребують встановлення адміністративно-

правової заборони та формувати адміністративно-правову норму вже з 

використанням бланкетного законодавчо-технічного прийому з відсиланням до 

конкретного джерела, що детально описує відповідну технологію та нормативи 

щодо застосування. 

В умовах науково-технічного прогресу питання про розширення об’єктів 

адміністративно-правової охорони виникатиме регулярно. Інтерес у цьому 

плані можуть представляти: використання нових джерел енергії, розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій і хімічного виробництва, біомедичної 

та генної інженерії тощо. Адаптація національного адміністративно-деліктного 

законодавства до стандартів Європейського Союзу вимагає оновленого 

комплексу поглядів на систему правових заходів протидії адміністративній 

деліктності у контексті розвитку науково-технічного прогресу. 
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ПРАВА СПОЖИВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

 

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати 

покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або 

іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, 

а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його [1]. 

Варто більш детально розкрити проблеми покупців, які виникають під час 

покупки товарів. Часто, розглядаючи певні продукти чи побутову хімію 

покупець хоче сфотографувати товар. Після таких дій до нього підходить 

продавець-консультант і стверджує, що покупець не має на це права. Стаття 34 

Конституції України зазначає, що кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – 

на свій вибір, права визначені Законом України «Про захист прав споживачів» 

та Закон України «Про інформацію», який надає право на інформацію про 

товар (роботу, послугу) – відомості та/або дані, які розкривають кількісні, 

якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги) [2]. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку  

з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя [3]. Крім того, стаття 54 Конституції 

України забезпечує громадянам вільний доступ до інформації про якість 

побутових та харчових продуктів і надає право на її поширення. 

Варто також звернути увагу на такий момент, коли людина випадково 

розбила щось або пошкодила. Зазвичай у вказаних випадках працівники 

супермаркету примушують сплатити вартість цієї речі, проте не мають на це 

жодного права. Відповідно до статей 323, 668 Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України), власник сам несе відповідальність за випадкове знищення 

або псування майна. 

У статті 691 ЦК України зазначено, що покупець зобов’язаний оплатити 

товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу. Отже, грошова 
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сума – ціна – є умовою договору, яка відома споживачу і на яку він 

погоджується. Поки ціна молока існує лише в базі даних, а не на ціннику, 

продавець супермаркету не має права вимагати від нього оплати молока за 

новою ціною. На цю умову договору (вона просто не була відома) споживач не 

давав згоди. А без спільної згоди обох сторін договір укласти неможливо [4]. 

Стаття 14 Закону України «Про захист прав споживачів» говорить, що 

споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом 

гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на 

підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм 

вибором вимагати від продавця або виробника: а) безоплатного усунення 

недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи 

третьою особою; б) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, 

модифікації) належної якості; в) відповідного зменшення його купівельної ціни; 

г) заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації)  

з відповідним перерахуванням купівельної ціни; д) розірвання договору та 

відшкодування збитків, яких він зазнав [5]. Особа має 14 днів на повернення 

товару, а також повинна мати чек при собі. 

Кожен зі споживачів укладає договір роздрібної купівлі-продажу і тому 

повинен знати свої права. Правове регулювання прав покупця здійснюється 

Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про 

захист прав споживачів». На нашу думку, кожному громадянину варто було 

хоча б раз ознайомитися з цими нормативно-правовими актами для того, щоб 

захистити свої права у разі неправомірних дій продавців. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 

 

Проблематика психічних станів є однією з найменш досліджених  

у психології, що пояснюється їх багатокомпонентною структурою та 

різноманітною функціональністю, широким спектром проявів, а також 

проміжною позицією між психічними процесами і психічними властивостями, 

яка зумовлює нечіткість їхнього розмежування. Крім того, дослідження 

ускладнюються через доволі обмежену кількість методик, що спрямовані на 

діагностику саме психічних станів. 

У психодіагностиці психічних станів розрізняють три основні групи 

методик, які спрямовані на вивчення: 1) усвідомлюваних компонентів 

психічних станів (суб’єктивно-оціночні); 2) неусвідомлюваних компонентів 

психічних станів; 3) експресивних компонентів психічних станів. 

Сутність суб’єктивно-оціночних методик діагностики психічних 

станів полягає у самооцінці станів, які людина здатна усвідомити й описати. 

Ця група представлена двома типами методик:  

1) шкалами, за якими у парах слів-станів оцінюють ступінь вираженості 

кожної ознаки (методика «Самопочуття, активність, настрій, САН», «Анкета 

самооцінки стану, АСС», «Рельєф психічного стану, РПС», «Шкала оцінки 

станів» і т. ін.);  

2) опитувальниками, де стосовно наведених ознак певних станів 

визначається міра їх вираженості («Шкала реактивної та особистісної 

тривожності Спілбергера–Ханіна», «Особистісна шкала проявів тривоги 

Дж. Тейлора», «Шкала астенічного стану Л. Д. Малкової, ШАС», 

«Опитувальник вигорання К. Маслач» (англ. Maslach Burnout Inventory, 

скор. MBI), «Анкета оцінки рівня нервово-психічної стійкості» (методика 

«Прогноз»), «Опитувальник рівня агресивності Басса–Даркі» тощо).  

До переваг зазначених методик належать: можливість з’ясування 

індивідуальної картини переживань, детальної інтерпретації та диференціації 

психічних станів, оцінки їх інтенсивності, ранньої діагностики змін (розладів), 

достатньої швидкості й точності отриманих даних за недорогих і нескладних 

процедур. Однак слід враховувати й певні недоліки: ймовірність нещирих 

відповідей, суб’єктивного розуміння понять, ситуаційного впливу власного 

стану респондента, залежності оцінки від індивідуальних особливостей (вік, 

досвід, професія; активність/пасивність, оптимістичність/песимістичність і т. ін.). 
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Серед методик, спрямованих на вивчення неусвідомлюваних 

компонентів психічних станів, також можна виокремити дві групи:  

1) фізіологічні, що діагностують функціональні стани людини завдяки 

психофізіологічним показникам (частота пульсу, дихання, шкірно-гальванічна 

реакція, електрокардіограма, електроенцефалограма, «Методика експрес-

діагностики функціонального стану і працездатності людини» (на основі 

аналізу часових показників простої зорово-моторної реакції), «Релаксаційно-

активаційний тест, РАТ»). Об’єктивні характеристики, засновані на 

фізіологічних даних, зазвичай, вважають більш надійними та достовірними, що 

дозволяє об’єктивно порівнювати значні масиви даних (як індивідуального, так 

і групового рівня). Проте, водночас, слід звернути увагу і на певні 

недосконалості щодо їхнього застосування: надають надмірну «супутню» 

інформацію, надто чутливі до побічних явищ, обмежена кількість одночасного 

обстеження, неможливість чіткої інтерпретації (одні й ті самі показники можуть 

свідчити про різні стани, і навпаки), не враховують залежність від 

індивідуальних особливостей і свідомої саморегуляції; 

2) проективні психологічні, що досліджують неусвідомлювані 

переживання як ситуативно зумовленого, так і базового індивідуально-

типологічного характеру («Метод кольорових виборів» (тест М. Люшера), 

«Тест фрустраційних реакцій С. Розенцвейга»). Загальновідомою перевагою 

проективних тестів є те, що вони мінімізують можливість надання соціально 

схвалюваних відповідей, хоча при цьому і потребують достатньо високої 

професіональної компетентності фахівця. 

Методики, спрямовані на вивчення експресивних компонентів 

психічних станів, використовують для опису тих характеристик емоційних 

станів, які проявляються в міміці, жестах, позах, мовленні. Розрізняють два 

типи дослідження експресивних компонентів: 1) вивчення виразу емоційних 

станів (кодування); 2) розпізнавання ознак виразу емоційних станів (декодування).  

З метою вивчення експресивних компонентів психічних станів 

використовують прийоми спостереження, а також фото- і відеофіксації, 

кожному з яких притаманні свої переваги та недоліки. Зокрема спостереження 

обмежене через швидкоплинність емоційних проявів (деякі тривають долі 

секунди і тому можуть залишитися непоміченими) та лімітовану кількість тих, 

за ким можна спостерігати. Відеозапис, хоча і забезпечує максимально повну  

і точну фіксацію стану, водночас не гарантує чіткість запису міміки, оскільки 

не завжди можливо локально сфокусувати реєструючу апаратуру. 

Слід окремо зупинитися на важливості питання щодо співвідношення 

психофізіологічних методів і психологічних тестів у практиці дослідження 

психічних станів. Доволі поширеним залишається підхід надання 

психофізіологічним параметрам статусу «об’єктивних» з аргументацією їхньої 
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більшої значущості стосовно правильності, доказовості, можливості перевірки. 

Однак варто пам’ятати, що суб’єктивні прояви являють собою відображення 

стану об’єктивних процесів у свідомості та відчуттях людини [1], і тому 

упередженість переконання, що вони позбавлені наукової цінності, призведе до 

помилкових висновків щодо заперечення усвідомленості переживань, а отже, – 

і самої свідомості. На противагу зазначеному необхідно нагадати, що 

психологічна наукова позиція відстоює постулат єдності зовнішнього та 

внутрішнього у будь-якому психічному явищі, виходячи з чого достатньо повне 

та вірогідне їх вивчення можливе лише за умови цілісного аналізу об’єктивних 

і суб’єктивних характеристик психічних станів особистості [2]. 

Підбиваючи підсумки викладеного, слід узагальнити, що у 

психодіагностичній практиці виокремлюють три основні групи методик, які 

спрямовані на вивчення: 1) усвідомлюваних, 2) неусвідомлюваних і 

3) експресивних компонентів психічних станів. Дослідження психічних станів 

із використанням лише однієї групи методик, зазвичай, призводить до 

однобічності та необ’єктивності психодіагностичних висновків, а тому вимагає 

застосування системного комплексного підходу до такого складно 

організованого і багаторівнево-структурного феномену [3; 4]. При цьому 

особливого значення для підвищення якості та ефективності діагностики 

набуває обґрунтований підбір методик, що повинен базуватися на 

попередньому ретельному аналізі особливостей досліджуваного об’єкта. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Як відомо, держава здійснює внутрішню і зовнішню політику. Це 

підтверджується положенням, закріпленим у п. 5 ст. 85 Конституції України, згідно 

з яким Верховна Рада України визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики. 

Складовою частиною правової політики, здійснюваної в Україні, є політика у сфері 

виконання покарань (хоча можливе і застосування терміну «кримінально-виконавча 

політика»). На сучасному етапі розвитку політики у сфері виконання покарань 

її складовою виступає державна політика щодо адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу [1, с. 274–275]. 

Сьогодні непослідовність державної політики у сфері пробації створює 

певні перепони формування нової концепції виправлення і ресоціалізації 

засуджених. Основними чинниками, що цьому сприяють є відсутність 

належного фінансування органів і установ виконання покарань та 

суперечливість у проведенні окремих кроків її реформування. У міжнародній 

практиці протидії злочинності загальновизнано, що покарання у виді 

позбавлення волі повинно застосовуватися як крайній засіб впливу до 

небезпечних злочинців. Ізоляція від суспільства нерідко сприяє руйнуванню 

особистості, втраті соціально корисних зв’язків, тому саме від спрямованості 

державної політики у сфері виконання покарань залежать долі засуджених, 

оскільки ці особи після закінчення строку відбування покарання, повертаючись 

у соціум, починають знову пропагандувати та поширювати кримінальні 

традиції і звичаї серед населення. Однією з причин зростання злочинності серед 

неповнолітніх є активне збільшення пропаганди криміналу, а це, своєю чергою, 

сприяє підвищенню криміногенного потенціалу суспільства. Саме тому варто 

приділити увагу питанню вивчення інституту пробації та її перспектив щодо 

виконання альтернативних видів покарань. 

Великим досягненням для України стало прийняття 5 лютого 2015 року 

Закону України «Про пробацію». Начальник управління кримінально-

виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими апарату 

Державної пенітенціарної служби України О. Б. Янчук зазначає: «Прийняття 
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Закону України «Про пробацію» – це перший результат на шляху до 

впровадження європейської моделі роботи з правопорушниками» [2]. 

Згідно з п. 6 ст. 2 Закону України, пробація – це «система наглядових та 

соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно 

до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що 

характеризує обвинуваченого» [3].  

Д. В. Ягунов пропонує цим поняттям охоплювати різні елементи, зокрема: 

1) концепцію соціальної роботи з правопорушниками та іншими соціально 

вразливими групами; 2) ієрархічну організаційну структуру; 3) орган державної 

влади (службу); 4) різновид кримінального покарання, не пов’язаного  

з позбавленням волі, й одночасно умовне звільнення від покарання  

з випробуванням (або умовне невинесення вироку); 5) специфічний процес 

виконання альтернативних покарань; 6) стан, в якому перебуває злочинець 

протягом певного строку; 7) певну з’єднувальну ланку між системою 

кримінальної юстиції та сфери соціальної роботи [4].  

Таким чином, у визначаючи пробацію, як систему заходів, що 

застосовуються до правопорушника, передусім необхідно звернути увагу на те, 

що це санкція до правопорушника за вчинене протиправне діяння. 

Однією з основних причин створення системи пробації в Україні є 

необхідність побудови сучасної європейської системи кримінальної юстиції, 

яка забезпечить ефективний баланс між потребами суспільної безпеки та 

протидії злочинності, запобігання скоєнню повторних злочинів шляхом 

ефективної реабілітації правопорушників. Реабілітація має велике значення для 

суспільства через зниження кількості скоєних повторних злочинів і, відповідно, 

кількості скоєних злочинів взагалі. Застосування санкцій та заходів дасть змогу 

зменшити державні витрати на утримання правопорушників у місцях 

позбавлення волі та сфокусувати ресурси на реабілітації правопорушників 

(у тому числі збереження їх соціально корисного громадянського потенціалу). 

Застосування технологій у процесі відбування покарань та електронного 

моніторингу може замінити певні аспекти ув’язнення, зокрема цілодобового 

контролю за поведінкою. Досудовий пробаційний нагляд та пробаційний 

контроль за звільненими умовно-достроково є тими сферами, в яких можливі 

подальші законодавчі зміни та робота з іншими учасниками кримінальної 

юстиції. Подальший розвиток та оцінювання результатів дасть змогу створити 

доказову базу роботи системи пробації та продемонструвати її ефективність. 

Пробація повинна використовувати всі наявні ресурси суспільства з метою 

забезпечення реабілітації. Ефективний ризик-менеджмент справ є ключовим як 

для безпеки суспільства, так і для встановлення довіри до служби пробації. 
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Контроль та реабілітація повинні бути врівноважені, щоб мати підтримку судів 

та суспільства [5]. 

Основним завданням впровадження пробації є побудова системи, здатної 

забезпечити баланс між безпекою суспільства/запобіганням злочинам та 

реабілітацією правопорушників шляхом реалізації таких основних напрямів 

реформи в середньостроковій перспективі (2020 року): 

• подальшого удосконалення стратегічних цілей у сфері зниження 

кількості вчинених злочинів, прогнозування ризиків вчинення повторних 

злочинів та забезпечення безпеки суспільства, реабілітаційного підходу та 

зменшення кількості вироків з позбавленням волі, визначення обсягу 

встановлених законом обмежень, що застосовуються до суб’єктів пробації, та 

форм контролю за ними, а також проведення профілактичної і реабілітаційної 

роботи на пенітенціарній стадії та після звільнення засуджених; 

• подальшого удосконалення законодавства для посилення ролі пробації; 

• розширенню можливостей нової служби, впровадженню системи 

управління ефективністю її функціонування та науково аргументованих 

підходів до її організації; 

• забезпеченню співпраці між усіма учасниками сектору кримінальної 

юстиції, державними органами, недержавними організаціями і волонтерами [5]. 

Отже, на підставі вищевикладеного з метою вирішення нагальних 

проблем впровадження пробації в Україні в перспективі необхідно на 

законодавчому рівні вирішити питання удосконалення законодавства з метою 

посилення ролі пробації, забезпечення співпраці між усіма учасниками 

інституту пробації, зменшення кількості вироків із позбавленням волі. 
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ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ СТОСОВНО ВСІХ УЧАСНИКІВ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Сьогодні проблема жорстокої та насильницької поведінки дітей в Україні 

почала привертати все більшу увагу суспільства (у порівнянні з іншими 

країнами). Як показує статистика за рівнем агресії підлітків Україна посідає 

четверте місце в Європі після Росії, Албанії і Білорусі – констатують у 

Всесвітній організації охорони здоров’я [1, c. 10]. Тому можна зазначити, що 

булінг посідає значне місце серед найактуальніших проблем сьогодення. 

Сутність вирішення вказаної проблеми полягає у захисті прав усіх 

учасників освітнього процесу від булінгу (цькування) та в запровадженні 

кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинене суспільно-

небезпечне діяння. А це передбачає здійснення аналізу явища булінгу серед 

учнів загальноосвітнього навчального закладу, причин його виникнення, 

поширення, насамперед способів його подолання. 

Суттєвий внесок у розробку теорії та способів подолання булінгу, 

дослідження його структури, причин виникнення зробили такі дослідники, як 

Д. Ольвеус, Д. Лейн, Е. Роланд, Е. Міллер, Д. Таттум, К. Арора, Д. Томпсон та ін. 

Особливим надбанням варто визнати прийняття Закону України 

від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (ініціатори законопроекту: 

О. Білозір, О. Співаковський, С. Шахов, Т. Бахтеєва, О. Ледовських). 

У наш час багато дітей страждає від насильства, а особливо від своїх 

ровесників. З кожним роком ця проблема ставала все болючішою. Тому наша 

влада зобов’язана була розробити проект щодо вдосконалення законодавства 

стосовно протидії булінгу. Цькування може проявлятись у вигляді 

психологічного тиску (приниження, погрози, образи тощо) та, передусім, 

фізичних знущань, контакту, якого дитина не бажає (поштовхи, принизливий 

фізичний контакт, побиття, удари та інше). Наслідки булінгу для кожного 

можуть бути різними, зокрема: 

• змінюється поведінка (дитина усамітнюється, поводиться знервовано); 
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• з’являється стійке небажання йти до школи (категорична відмова, 

посилання на хворобливий стан, плач); 

• уникання участі у спільній колективній діяльності, різноманітних заходах. 

Також відзначається, що всі, хто постраждав внаслідок булінгу, 

переживають емоційні стреси, не вміють будувати стосунки з людьми, мають 

проблеми психоемоційного розвитку. Такі діти потребують постійної 

підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові стосунки з людьми 

не лише у школі, а й протягом усього їх подальшого життя.  

Жертва булінгу не може захистити себе від цькування і саме цією рисою 

булінг відрізняється від будь-якого іншого діяння або конфлікту, коли 

можливості сторін щодо самозахисту приблизно можуть бути рівні. 

Явище булінгу спостерігається повсюдно, у різних країнах і тому є 

предметом дослідження багатьох вчених Америки, Великої Британії, Канади, 

Норвегії, Фінляндії тощо. Як зазначає відомий російський науковець І. Кон, за 

останні 20 років «булінг» став міжнародним соціально-психологічним і 

педагогічним терміном, який означає складну сукупність соціальних, 

психологічних і педагогічних проблем [2, c. 15]. 

Слід зазначити, що проект протидії булінгу потрібно було запровадити 

принаймні 5–10 років тому (можливо тоді б проблема не набула такої 

поширеності). Як показує практика, за дії дітей-булерів притягують до 

відповідальності їхніх батьків за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» [3]. 

Отже, проаналізувавши усе вищесказане, можна дійти висновку, що 

проблема булінгу є тривалим процесом умисного жорстокого ставлення 

неповнолітніх одне до одного, що призводить до серйозних соціально-

негативних та психологічних наслідків. А вирішення питання подолання і 

профілактики агресивної та насильницької поведінки серед дітей потребує 

значного системного вивчення й аналізу зарубіжного передового досвіду в 

організації та здійсненні відповідних просвітницько-профілактичних заходів. 
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ПРАВО НА ЖИТЛО ДЛЯ ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ,  

АБО ПРОГРАМА «НЕДОСТУПНЕ ЖИТЛО» 

 

На сьогодні одним з найбільш нагальних та важливих питань є проблема 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), адже вони втратили 

своє житло в результаті збройного конфлікту. Тож, забезпечення їх 

приміщенням для постійного проживання є прямою реалізацією права даної 

категорії осіб на житло. Однак, в сучасних реаліях ми бачимо, що здійснення 

державної політики, щодо забезпечення прав ВПО знаходиться на низькому 

рівні, майже за 4 роки збройного конфлікту наявна відсутність стратегічного 

бачення вирішення цього питання. В Україні до сих пір ще не розроблені 

спеціальні загальнодержавні програми для ВПО, функціями яких було б 

надання можливості придбання у власність, надання пільгового кредитування, 

оренди на пільгових умовах або іншим чином отримання житла. Водночас такі 

можливості передбачені загальнодержавними чи регіональними програмами, 

для яких ВПО є лише однією з категорій осіб, що мають право брати в них 

участь. З одного боку, це дозволяє окремим переселенцям певним чином 

вирішити свої житлові проблеми, з іншого, – не впливає на вирішення цього 

питання загалом [3]. Попри все, варто зазначити, що ці програми є менш 

ефективними, ніж ті які могли би бути ухвалені – спеціалізовані державні 

програми для цієї категорії осіб, адже вони охопили б більшу кількість ВПО. 

Розглянемо це питання крізь призму програми «Доступне житло», 

запровадженої постановою КМУ від 11.02.2009 № 140 (зі змінами, внесеними 

постановою КМУ від 20.09.2017 № 708). 

Програма «Доступне житло» передбачає надання державної підтримки на 

придбання житла. Згідно з постановою КМУ від 20.09.2017 № 708, обсяг такої 

підтримки становить 50%. Але фінансування «Доступного житла» недостатнє,  

а виділені кошти майже до кінця 2018 року не були розподілені на рахунки 

територіальних управлінь Держмолодьжитла, що призвело до неможливості 

профінансувати заявки з боку держави, а учасникам – укласти відповідні 

договори [2]. 
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Переселенців по всій країні налічується понад 1,5 млн осіб [4]. 

А також не треба забувати про велику кількість ветеранів АТО і простих 

українців, які роками очікують своєї черги на покращення житлових умов. Ще 

близько дев’яти тисяч ветеранів АТО і більше від шестисот тисяч українців 

стоять у черзі на покращення житлових умов. Виходить, скористатися 

програмою мають право понад півтора мільйона українців. А грошей у бюджеті 

цього року вистачить на придбання приблизно трьохсот квартир. Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву хотів отримати на 

2019 рік один мільярд гривень, а отримав лише сто мільйонів [5]. 

Як висновок можна зазначити, що ВПО фактично виключені з процесу 

прийняття рішень на місцевому рівні, а у більш широкому контексті –  

у прийнятті важливих рішень на державному рівні. 

Внутрішньо переміщені особи є потенційними виборцями, особливо у тих 

громадах, членами яких вони є, і можуть здійснювати безпосередній вплив на 

процеси децентралізації влади, зокрема об’єднання територіальних громад. 

Саме тому від вирішення їхнього житлового питання залежатиме, будуть вони 

фактором розвитку регіону чи дестабілізації ситуації та передумовою 

підвищення соціальної напруги. Вирішити це питання можливо за допомогою 

впровадження окремої житлової програми для ВПО, розроблення уніфікованої 

методики розподілу житла, а також створення вигідних умов для участі 

забудовників у наявних житлових програмах для розширення ринку новобудов 

у областях та створення конкурентної середи на ринку нерухомого майна. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

 

Визнання у світі верховенства міжнародного права передбачає 

подальший розвиток національних конституційних правових систем на основі 

міжнародних стандартів. Реалізація цього процесу була закладена 

Конституцією України. За її ст. 9: «Чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, що 

суперечать Конституції України, можливе тільки після внесення відповідних 

змін до Конституції України» [1]. Ці положення безпосередньо відбиті й у ст. 1 

КПК, відповідно до якої «порядок кримінального провадження на території 

України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством 

України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з 

відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших 

законів України» [2]. Подібна норма міститься також у ст. 19 Закону України 

«Про міжнародні договори України», у котрому зазначено, що «Чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у 

порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору» [3].  

Серед згаданої категорії правових документів особливе місце посідають 

міжнародно-правові акти з питань захисту світовою спільнотою основних прав 

людини, її гідності і безпеки у кримінальному судочинстві.  

Необхідно відмітити, що серед вчених в цьому проблемному питанні немає 

однозначного підходу і воно є дискусійним. На думку Т. С. Ганзицької та 

М. В. Штанько «…міжнародні стандарти прав людини закріплюються в 

міжнародних договорах, конвенціях, деклараціях тощо. Тому, з нашого погляду, 

більш коректно у цьому контексті використовувати поняття «міжнародно-

правовий документ», а не «міжнародно-правовий акт», оскільки міжнародно-

правовий документ – це і міжнародний нормативно-правовий договір,  

і міжнародний нормативно-правовий акт, тоді як поняттям «міжнародний 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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нормативно-правовий акт» традиційно в загальнотеоретичній юриспруденції не 

охоплюються міжнародні нормативно-правові договори [4, с. 17]. 

З цього приводу варто зауважити, що на відміну від поняття міжнародно-

правового акта, поняття міжнародного договору має чітке нормативно-правове 

визначення, у тому числі і міжнародно-правове. 

Так, п. «а» ч. 1 ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів 1969 року «Вживання термінів» «договір» означає міжнародну угоду, 

укладену між державами в письмовій формі і регульовану міжнародним 

правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох 

чи кількох зв’язаних між собою документах, а також незалежно від її 

конкретного найменування» [5].  

Аналогічне визначення цього поняття нормативно закріплене і у ст. 2 

«Визначення термінів» Закону України «Про міжнародні договори України» 

від 29.06.2004 № 1906-IV (далі – Закон) «міжнародний договір України – 

укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом 

міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від 

того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою 

документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, 

конвенція, пакт, протокол тощо)» [3]. У ст. 3 названого закону України міститься 

перелік видів міжнародних договорів як форми міжнародно-правових актів. 

Ст. 19 названого Закону говорить про те, що якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.  

Очевидно, що положення частини другої ст. 19 вже згаданого Закону 

України від 29.06.2004 № 1906-IV «Про міжнародні договори України» не 

узгоджуються з положеннями ст. 9 Конституції України, яка не визнає примату 

міжнародного права і усунення цих розбіжностей можливе або шляхом 

узгодження змісту вказаного закону з Конституцією України, або шляхом 

внесення до неї відповідних змін. 

Порядок укладення, виконання та припинення міжнародних договорів 

України регулюється названим Законом України № 1906-IV, Положенням про 

порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України 

міжвідомчого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.06.1994 № 422) [6]. 

Отже, визначивши роль та місце міжнародно-правових актів у сфері 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у сфері кримінального 

судочинства, можливо запропонувати таке його визначення: міжнародно-

правовий акт у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів особи в 

кримінальному судочинстві, як джерело кримінального процесуального права, – 
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це окремий міжнародно-правовий документ незалежно від його назви 

(конвенція, договір, декларація, угода, тощо), який містить загальновизнані 

державами, як суб’єктами міжнародного права, правила, є результатом 

взаємного волевиявлення цих суб’єктів, відповідає вимогам ст. 9 Конституції 

України та ч. 2 ст. 1 КПК України та змісту предмета правового регулювання 

(кримінальні процесуальні відносини), тобто спрямований на міжнародне 

врегулювання суспільних відносин у сфері кримінального судочинства і 

підлягає обов’язковій ратифікації перед імплементацією у національне 

кримінальне процесуальне законодавство України, після чого стає його 

частиною та має вищу по відношенню до нього юридичну силу (ч. 2 ст. 19 

Закону України від 29.06.2004 № 1906-IV). 

Не менш важливим проблемним питанням є питання класифікації 

міжнародних правових актів. Розглядаючи це проблемне питання, варто 

зауважити, що в науці міжнародного права відсутня загальновизнана 

класифікація міжнародно-правових актів. Поняття «класифікація» стосовно 

міжнародно-правових актів в Україні визначається різними вченими по різному 

і в цьому проблемному питанні також немає одностайності та однозначного 

підходу. На нашу думку, класифікація міжнародних нормативно-правових актів 

за різними критеріями має більше теоретичне, ніж практичне (прикладне) 

значення. Визначаючи теоретичну та практичну значимість класифікації 

міжнародно-правових актів, О. І. Коровайко логічно і справедливо виходить із 

того, що: «Окрім суто наукового значення, класифікація міжнародних 

нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства повинна мати і 

прикладне значення… Це сприяє більш чіткому визначенню статусу цих актів, 

сфери їх реалізації та можливості застосування до врегулювання відповідних 

кримінальних процесуальних відносин. Крім того, їх класифікація у сфері 

кримінального судочинства також сприяє виявленню всього кола таких актів, 

які повинні бути віднесені до джерел кримінального процесуального права» 

[7, с. 248–249). Надаючи своє бачення цієї теоретичної проблеми, 

О. І. Коровайко з цього приводу зазначає: «Визначено, що критерієм поділу 

системи міжнародно-правових актів у сфері кримінального судочинства 

доцільно вважати здатність виконувати роль регулятора кримінальних 

процесуальних відносин. На цій підставі пропонується наступна їх 

класифікація: 1) акти, які є джерелами кримінального процесуального 

законодавства (міжнародні договори України, ратифіковані Верховною Радою 

України або відносно яких Україна виступає правонаступником, практика 

Європейського суду з прав людини); 2) акти, які сприяють урегулюванню 

організаційних аспектів кримінальної процесуальної діяльності і не є 

джерелами кримінального процесуального законодавства, але юридично 

обов’язкові для держав-учасниць (міжнародні конвенції, що спрямовані на 
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співробітництво держав-учасниць цих договорів, на боротьбу зі злочинами тощо); 

3) інші акти, зокрема рекомендаційного характеру (принципи, хартії, рекомендації 

ООН, Ради Європи тощо, не ратифіковані Верховною Радою України), які можуть 

використовуватися при удосконаленні кримінального процесуального 

законодавства та правозастосовної практики» [8, с. 30]. Очевидно, що 

класифікація міжнародних правових актів у цій сфері безпосередньо залежить 

від тих наукових критеріїв, які при цьому беруться за основу. 

Важливо зазначити, що класифікація міжнародних правових договорів, як 

форми міжнародних нормативно-правових актів, міститься також і у Законі 

України від 29.06.2004 № 1906-ІУ «Про міжнародні договори України» 

(ч. 1 ст. 19) [9] та Конституції України (ст. 9) [1], де вони поділяються на 

2 категорії: 1) міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, що включаються до системи національного 

законодавства; 2) міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана іншим, ніж Верховна Рада України, органом, що до системи 

національного законодавства не включаються. 

Отже, у питаннях поняття та класифікації міжнародно-правових актів у 

сфері захисту прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному 

судочинстві України серед вчених відсутня єдність та одностайність позицій. 

Різними вченими за основу беруться різні критерії щодо їх класифікації 

залежно від правового значення, спрямованості, ролі та впливу на процес 

кримінального провадження, які мають суто теоретичне значення. 
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ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ  

В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Питання притягнення до відповідальності співробітників органів 

Національної поліції на сьогодні є одними з актуальних в державі, оскільки 

назрів момент корінних перетворень у Міністерстві внутрішніх справ України, 

що знайшло відображення у Стратегії розвитку органів системи Міністерства 

внутрішніх справ на період до 2020 року [1]. 

Серед видів юридичної відповідальності дисциплінарна відповідальність 

в органах Національної поліції займає особливе місце, тому що ймовірність 

застосування дисциплінарного стягнення до працівника органів Національної 

поліції помітно вище ніж, наприклад, заходів адміністративної та кримінальної 

відповідальності. Не випадково, що у національній науці державного 

управління та адміністративного права питанням дисциплінарного примусу в 

системі державної служби взагалі та в органах Національної поліції зокрема 

приділяється досить пильна увага. 

Особливе місце в системі суспільних відносин, що складаються в органах 

Національної поліції, займає службова дисципліна. Службова дисципліна є 

різновид моральних і правових відносин, що характеризуються високою 

категоричністю та жорсткістю зв’язків і, як вказується в Законі України 

від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну поліцію» [2], означає дотримання 

співробітниками органів Національної поліції встановлених законодавством 

України, Присягою, Дисциплінарним статутом органів Національної поліції, 

затвердженим Законом України від 15.03.2018 № 2337-VIII, контрактом про 

проходження служби в поліції, Правилами етичної поведінки поліцейських, 

наказами Міністра внутрішніх справ України, прямих начальників порядку та 

правил при виконанні покладених обов’язків і здійсненні правових можливостей. 

Високий рівень службової дисципліни працівників органів Національної 

поліції, без сумніву, є необхідною умовою ефективного функціонування 

органів Національної поліції як державної правоохоронної організації.  

З урахуванням проведеної реформи служба в органах Національної 

поліції розглядається як особливий вид державної служби, пов’язаної із 

забезпеченням безпеки держави, публічної безпеки, безпеки дорожнього руху, 

громадського порядку, законності, прав і свобод громадян, отже, здійснюваної 

в публічних інтересах.  
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Виконуючи конституційні функції, поліцейські, державні службовці, 

службовці органів Національної поліції повинні представляти приклад суворого 

дотримання законності та дисципліни. У разі порушення встановлених вимог 

поліцейські, державні службовці, службовці органів Національної поліції 

притягуються до дисциплінарної відповідальності, що є необхідним засобом 

забезпечення законності та зміцнення службової дисципліни. Ефективність 

накладення на поліцейських, державних службовців, службовців органів 

Національної поліції дисциплінарних стягнень визначається якістю здійснення 

дисциплінарного провадження та досконалістю правового регулювання. 

Матеріально-правові норми про дисциплінарну відповідальність на 

державній службі вимагають в кожному випадку виникнення охоронних, 

матеріальних правовідносин дисциплінарної відповідальності особливої 

державно-владної форми проведення в життя – правозастосовної діяльності, що 

реалізує дисциплінарну відповідальність, а значить, відповідні матеріально-

правові норми, і виступає як необхідна умова досягнення цілей забезпечення 

службової дисципліни в апараті державних органів. 

Дисциплінарне стягнення не завжди застосовується до поліцейських, 

державних службовців, службовців органів Національної поліції, які вчинили 

дисциплінарний проступок, оскільки це право, а не обов’язок посадової особи, 

наділеного дисциплінарно-юрисдикційними повноваженнями від імені 

публічного утворення-наймача. 

Основним нормативним актом, який регламентує питання дисциплінарного 

провадження державних службовців, є Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII 

«Про державну службу», особливості дисциплінарного провадження щодо 

поліцейських встановлені Законом України від 15.03.2018 № 2337-VIII. «Про 

затвердження Дисциплінарного статуту органів Національної поліції». Особливе 

місце в системі нормативних актів, що регулюють питання дисциплінарного 

провадження, належить нормативним актам Кабінету Міністрів України, якими 

закріплені особливості дисциплінарного провадження стосовно конкретних 

видів державної служби; відомчі акти постанови, що регулюють дисциплінарне 

провадження у різних галузях державного управління. 

Дисциплінарне провадження слід розглядати як різновид адміністративно- 

юрисдикційних проваджень у рамках адміністративного процесу, що включає: 

– позасудове дисциплінарне провадження, що представляє собою 

врегульовану нормами адміністративного права діяльність уповноважених 

суб’єктів, спрямовану на залучення до дисциплінарної відповідальності осіб, 

винних у вчиненні дисциплінарних проступків, і відрізняється особливостями 

для державних службовців, поліцейських і службовців інших видів державної 

служби, пов’язаної з правоохоронною діяльністю; 
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– судочинство у справах, що виникають з дисциплінарних правовідносин 

на державній службі. 

Дисциплінарне провадження включає юрисдикційну (судову та не 

судову) діяльність. При цьому, будучи різновидом адміністративно-

юрисдикційних проваджень, дисциплінарне провадження має всі якості 

адміністративного процесу. 

Дисциплінарна відповідальність співробітника органу Національної 

поліції – це вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку 

поліцейського, державного службовця, службовця органу Національної поліції, 

який вчинив порушення встановленого законодавством та відомчими 

нормативно-правовими актами порядку та правил поведінки, як в службовий, 

так в позаслужбовий час щодо якого це встановлено, зазнавати несприятливих 

наслідків, що покладаються на нього безпосереднім або прямим начальником 

з метою надання виховного та превентивного впливу. 

Правові норми, що регулюють дисциплінарну відповідальність 

співробітників органів Національної поліції, не містять чіткого переліку 

принципів дисциплінарної відповідальності. Принципи дисциплінарної 

відповідальності співробітників органів Національної поліції знаходять 

відображення в нормативно-правових актах переважно в прихованому вигляді, 

при якому виявлення можливо тільки шляхом аналізу законодавства, що 

регламентує те чи інше правове явище. Таке приховане закріплення правових 

принципів створює певні складнощі для особи, яка застосовує право. 
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технологій та кібербезпеки Національної академії внутрішніх справ 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗЛОЧИНІВ  

ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ  

В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2013–2018 РОКІВ 

 

Національну поліцію України було створено в 2015 році в межах 

реформування Міністерства внутрішніх справ [1; 2]. Одними з основних 

завдань Національної поліції є реалізація державної політики у сферах 

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

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Національна 

поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює моніторинг 

оперативної обстановки в державі, вивчає, аналізує і узагальнює результати та 

ефективність поліцейської діяльності тощо. 

Інформація про стан та структуру злочинності в Україні з 20 листопада 

2012 року знаходиться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, держателем 

якого є Генеральна прокуратура України [3]. Реєстр утворений та ведеться 

відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України з метою 

забезпечення: 1) реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та 

обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх 

учинили, та результатів судового провадження; 2) оперативного контролю за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування; 3) аналізу 

стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі; 

4) інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів. 

Аналіз оперативної обстановки в державі можливостями автоматизованої 

системи оперативного інформування МВС України у 2000–2012 роках наведено 

в роботі [4]. 

Проведемо аналіз даних Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

динаміки загальної кількості злочинів проти громадської безпеки та публічного 

порядку в Україні протягом 2013–2018 років. Для цього використаємо 

статистичні дані Єдиних звітів про кримінальні правопорушення в державі за 

2013–2018 роки [5], а саме: загальні відомості про кількість зареєстрованих 

кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування 

розділу 1, в якому таблиця 1.10 присвячена злочинам проти громадської 

безпеки, а таблиця 1.13 – злочинам проти громадського порядку та моральності. 

Проведені нами дослідження представлено на рис. 1, 2, 3, 4. 

На нашу думку, варто зазначити слушність позиції здобувача наукової 

лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку Національної 
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академії внутрішніх справ А. Є. Крищенка, що на сучасному етапі розвитку 

законодавчого поля терміни «публічна безпека» і «публічний порядок» можна 

вважати рівнозначними поняттями з «громадська безпека» та «громадський 

порядок» [6]. 

Незважаючи на локальне зменшення загальної кількості злочинів проти 

громадської безпеки в 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 9%, 

спостерігається, відповідно до лінії тренду, загальна тенденція щодо 

збільшення їх кількості протягом 2013–2018 років (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Залежність загальної кількості злочинів проти громадської безпеки від року. 

 

На рис. 2 представлені графіки залежності загальної кількості злочинів 

різних ступенів тяжкості проти громадської безпеки від року. 
 

 
 

Рис. 2. Залежність загальної кількості особливо тяжких (1), тяжких (2),  

середньої тяжкості (3) та невеликої тяжкості (4) злочинів  

проти громадської безпеки від року. 

 



 98 

Їх аналіз дозволяє зробити такі висновки. Для особливо тяжких злочинів 

відмічається їх максимум в 2014 році, після якого спостерігається незначне їх 

зменшення протягом 2015–2018 років. Кількість тяжких злочинів значно 

перевищує кількість злочинів інших ступенів тяжкості (зокрема в 2018 році –  

в 8 разів). Крім того, відповідно до лінії тренду для тяжких злочинів 

спостерігається тенденція щодо їх збільшення протягом 2013–2018 років. 

Однак для злочинів середньої тяжкості спостерігається, навпаки, тенденція 

щодо їх зменшення. Необхідно також відмітити, що кількість злочинів 

невеликої тяжкості залишається майже постійною. 

Незважаючи на локальне збільшення загальної кількості злочинів проти 

громадського порядку та моральності в 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 

4,7%, спостерігається, відповідно до лінії тренду, загальна тенденція щодо 

зменшення їх кількості протягом 2013–2018 років (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Залежність загальної кількості злочинів 

проти громадського порядку та моральності від року. 

 

Протягом 2013–2018 років відмічаються такі тенденції для злочинів 

проти громадського порядку та моральності різного ступеня тяжкості (рис. 4), 

а саме: 1) збільшення загальної кількості особливо тяжких і тяжких злочинів; 

2) зменшення загальної кількості середньої та невеликої тяжкості злочинів (при 

цьому їх кількість майже однакова). Необхідно також відмітити, що в 2018 році 

загальна кількість тяжких злочинів проти громадського порядку та моральності 

перевищує в 5 разів загальну кількість особливо тяжких злочинів та майже 

в 2 рази загальну кількість середньої та невеликої тяжкості злочинів. 
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Рис. 4. Залежність загальної кількості особливо тяжких (1), тяжких (2),  

середньої тяжкості (3) та невеликої тяжкості (4) злочинів 

проти громадського порядку та моральності від року. 

 

Вважаємо, що органам Національної поліції необхідно врахувати 

зазначені вище результати наукового дослідження для планування заходів щодо 

протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку. 
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ПОНЯТТЯ ГРАБЕЖУ ТА РОЗБОЮ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

 

Охорона права власності є однією з головних функцій держави. Проте в 

різні історичні періоди підходи до її реалізації були неоднаковими.  

Протягом всього історичного розвитку людства грабежі та розбійні 

напади були одними з найпоширеніших складів злочинів та, напевно, 

найнебезпечніших посягань на права людини. Ще А. Ч. Ломброзо вважав 

грабежі та розбої атавістичними та первісно грубими злочинами [1, с. 8]. 

Науковий інтерес вчених до вивчення даних злочинів є актуальним й донині. 

Це пов’язано, насамперед, з тим, що форми і способи вчинення грабежів та 

розбоїв постійно змінювалися та вдосконалювалися. Що й визначає 

необхідність проведення ретроспективного аналізу законодавства щодо 

кримінальної відповідальності за дані види злочинів на території України. 

Досить цікавим є розвиток кримінального законодавства щодо грабежів 

та розбійних нападів в радянські часи, як складний та насичений різними 

політичними подіями період. Жовтнева революція ознаменувала перехід до 

нового соціально-економічного ладу, при якому особливе значення надавалося 

охороні і зміцненню соціалістичної власності. Захист здійснювався лише в тих 

межах, які диктувалися необхідністю підтримувати відомий економічний 

правопорядок [2, с. 5]. 

У період радянської влади в кримінальному законодавстві поняття грабіж 

та розбій з’явились в Кримінальному кодексі УРСР 1922 року в ст. 182. Під 

грабежем розумілось відкрите викрадення чужого майна в присутності осіб, які 

володіють або користуються ним, без насилля над особою або з насиллям, яке 

не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. У статті 184 вказаного 

Кодексу йшлося про вчинення розбою як відкритого з метою заволодіння майна 

нападу окремої особи на будь-кого, поєднаного з фізичним або психічним 

насильством, що загрожує смертю або каліцтвом» [3, c. 27]. Розрізнялись такі 

обтяжуючі обставини: 1) розбій, вчинений групою осіб; 2) розбій, вчинений 

особою, визнаною судом особливо соціально небезпечною, тобто рецидивістом. 

У Кримінальному кодексі УРСР 1927 року зі складу розбою було виключено 

погрозу як спосіб скоєння цього виду злочину, хоча сутність дефініції цього 

злочину не змінилась. Як спосіб вчинення розбою розглядалось насильство, 

небезпечне для життя та здоров’я потерпілого. У подальшому Указом Президії 

Верховного Ради СРСР від 04.06.1947 «Про посилення охорони приватної 
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власності громадян» погрозу застосувати насилля повернули до визначення 

розбою. Розбій визначався як явний напад поодинокої особи задля заволодіння 

чужим майном, поєднаний з насильством, яке загрожувало смертю або 

каліцтвом, чи з погрозою вчинити подібне насильство. Особливістю була 

відсутність поняття «грабіж», конкретні ознаки цього діяння містились у статтях 

про крадіжку та розбій. Відбувся, так би мовити, штучний поділ: насильницькі 

грабежі увійшли до розбою, відкрите розкрадання – до крадіжки [4, c. 234].  

У Кримінальному кодексі 1960 року грабіж, як самостійний склад 

злочину, був відновлений, відповідальність за цей різновид злочинної 

діяльності передбачалась у двох статтях, а саме: у ст. 82 «Розкрадання 

державного або громадського майна шляхом грабежу» та у ст. 141 «Грабіж». 

Диспозиції вказаних норм визначали грабіж як відкрите викрадення державного 

або колективного майна (ст. 82 КК) та відкрите викрадення індивідуального 

майна громадян (ст. 141 КК). В обох статтях кваліфікуючою ознакою злочину 

було насильство, що не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого (ч. 2 

ст. 82 КК та ч. 2 ст. 140 КК). Разом із тим грабіж був однією із форм 

розкрадання. Залежно від способу вчинення формами розкрадання визнавалися: 

крадіжка, грабіж, шахрайство, привласнення, розтрата, розкрадання шляхом 

зловживання посадової особи своїм службовим становищем, розбій, а також 

вимагання. У ст. 86-1 КК «Розкрадання державного або колективного майна в 

особливо великих розмірах» «розкрадання» виступало як поняття, що 

узагальнювало різні способи вчинення злочинів проти власності. Цей злочин 

мав місце незалежно від того, в якій формі він був вчинений. Вчинення кількох 

розкрадань різними способами, якщо вони разом складають розкрадання в 

особливо великих розмірах, кваліфікувалося за даною статтею. При цьому 

важливою була тільки спрямованість умислу на розкрадання в особливо 

великому розмірі. Під розбоєм розглядався напад з метою заволодіння 

індивідуальним майном громадян, поєднаний із насиллям, небезпечним для 

життя чи здоров’я потерпілого, або із погрозою застосувати таке насилля. 

Отже, законодавець розрізняв два види насильства: фізичне та психічне. Під 

погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, 

у складі розбою розумілась погроза вбивством, заподіяння тяжких, менш 

тяжких або легких з розладом здоров’я тілесних ушкоджень. Серед 

кваліфікованих та особливо кваліфікованих ознак розбою можна було виділити 

такі: заволодіння майном у великих розмірах; вчинення розбою за попередньою 

змовою групою осіб; розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних 

ушкоджень; розбій із проникненням у приміщення, сховище або житло; розбій, 

вчинений особливо небезпечним рецидивістом; повторний розбій. У цьому 

Кодексі ми спостерігаємо диференціацію видів власності, а отже, і майна, на які 

посягає розбій [5, с. 365]. 
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Таким чином, кримінальна відповідальність за грабіж та розбій в 

законодавстві Української РСР була регламентована кримінальними кодексами 

1922 р., 1927 р. та 1960 р. У них здійснена деталізація норм кримінальної 

відповідальності за грабіж та розбій, а також роз’яснюються форми насильства, 

які використовуються під час вчинення даних злочинів. Також у цей період 

виникають норми щодо розмежування форм розкрадання державного, 

колективного та індивідуального майна. 

 

Список використаних джерел 

1. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против 

собственности: монография. Москва: Юрист, 1998. 180 с. 

2. Молев Г. И. История становления уголовной ответственности за преступления 

против собственности в законодательстве России. Концепт. 2014. Спецвыпуск № 27. 

С. 1–9. URL: http://e-koncept.ru/2014/14817.htm (дата звернення: 03.12.2018). 

3. Уголовный кодекс УССР (утвержденный ВУЦИК 23.08.1922) с алфавитным 

указателем: Изд. официальное. Харьков. 1926. 50 с. 

4. Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 года: текст с постатейными 

разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и Верховного Суда УССР и 

определений УКК Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927 г.) с сопоставительной 

таблицей статей УК старой и новой редакции и алфавитно-предметным указателем / сост. 

И. И. Курицкий. Харьков. 1927. 322 с. 

5. Уголовный кодекс Украины: научно-практ. коммент / отв. ред.: В. И. Шакун, 

C. С. Яценко. 5-е изд., доп. Киев, 1999. 1088 с. 

 

 

http://e-koncept.ru/2014/14817.htm


 103 

І. Г. Лубенець 

кандидат юридичних наук; провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-

дослідного інституту МВС України 

 

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ:  

ПРИЧИНИ, ОЗНАКИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ  

 

В умовах розвитку інформаційного суспільства діти є найактивнішими 

його учасниками. Освоєння і використання нових інформаційно-

комунікаційних технологій складає частину їх способу життя, де Інтернет 

виступає своєрідним осередком, як високотехнологічний засіб комунікації й 

отримання інформації. З одного боку, він дає неосяжні можливості для 

розвитку та самовираження дитини, особливо підлітків, а з іншого – стає 

джерелом багатьох проблем. Від псування зору та інтернет-залежності до 

небезпеки стати жертвою протиправних посягань (таких, як залякування, 

шахрайство, сексуальні домагання тощо).  

У зв’язку з тим, що інтернет став таким же доступним, як і телефон, 

більше того, майже кожен смартфон має підключення до всесвітньої мережі, то 

діти проводять у віртуальному світі значну частину свого часу. 

Зауважимо, що оптимальний режим для школяра має виглядати таким 

чином: сон повинен займати 8–9 годин на добу; заняття у школі (6–7 уроків) – 

6 годин; час для відвідування позашкільних закладів, зустрічей з друзями тощо 

становить у середньому 3 години на добу; виконання домашнього завдання – 

близько 3 годин на добу; близько години витрачається для прийому їжі 

протягом дня. Залишається вільні 2 години (сумарно) з 24.  

Отже, дитина може витрачати на добу не більше 2 годин (сумарно) на 

інтернет, інакше цей час буде витрачатися за рахунок іншої діяльності: за 

рахунок сну чи дозвілля на свіжому повітрі, виконання домашнього завдання 

тощо. В будь-якому випадку – це негативно вплине на розвиток школяра. Слід 

врахувати, що, на думку фахівців, тривалість безперервної роботи за ґаджетом 

для дітей різного віку має бути такою: 7–9 років – 15 хвилин; 10–12 років – 

20 хвилин; 13–14 років – 25 хвилин; 15–16 років – 30 хвилин [1, с. 21–22]. 

Напевно мало знайдеться дітей, які дотримуються такого графіку, 

більшість із них «завжди онлайн». Тому явище інтернет-залежності, яку фахівці 

визначають як нав’язливе бажання ввійти в інтернет, знаходячись офлайн, і 

нездатність вийти з нього, будучи онлайн [2], з кожним роком набуває розмаху. 

Слід зазначити, що агресивність, спалахи невмотивованого насильства 

характерні для дітей, які проводять у віртуальному світі багато годин, навіть 

якщо вони не грають в комп’ютерні ігри. Це також спричиняє затримку 
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соціального й емоційного розвитку. В результаті постійного перебування у 

всесвітній мережі, людина відмежовується від реального світу, внаслідок чого 

спостерігаються підвищення рівня тривожності, проблеми з комунікацією та, 

навіть, нездатність взаємодіяти в реальному світі з іншими індивідами, тобто 

соціальна дезадаптація. Також виникають й інші розлади: роздратованість, 

проблеми з концентрацією уваги, що є наслідком постійного недосипу тощо.  

Особливу групу ризику інтернет-залежності складають підлітки. По-перше 

тому, що майже всі вони мають сучасні ґаджети, а по-друге – через низку 

особливостей підліткового віку. В цей час активно формується система цінностей, 

обирається лінія поведінки, набуваються навички міжособистісного спілкування 

та визначається власне місце у соціумі тощо. Підліток вже не дитина, проте ще 

не дорослий. З одного боку – він намагається звільнитися від опіки батьків, а з 

іншого – за відсутності життєвого досвіду та необхідних знань у тому чи 

іншому питанні йому ще важко вирішувати проблеми, які трапляються в житті. 

В результаті підліток суперечливий у своїх вчинках, для нього характерна 

висока тривожність, конфліктність, психологічна нестійкість. У зв’язку з 

кризою сучасної сім’ї та школи, як головних соціально-виховних інституцій, 

саме інтернет починає активно брати на себе функції соціалізації дітей. 

До того ж сучасні реалії – це «життя на публіку» – саме такий лозунг 

пропагується повсюдно у сучасних ЗМІ. І це спонукає підлітків постійно 

публікувати фото, корегувати їх, використовуючи фотошоп, та виставляти 

напоказ. Для цього лише потрібен мобільний телефон. 

Розглянувши досвід країн, які в інформаційно-технологічній сфері значно 

випереджають нашу країну, можна спрогнозувати подальші тенденції розвитку 

подібної залежності в Україні.  

Так, наприклад, в Японії внаслідок технологічного прогресу виникла така 

соціальна проблема як «хікікоморі» (букв. «знаходження в самоті», «гостра 

соціальна самоізоляція»). Цей японський термін позначає людей, які 

відмовляються від суспільного життя й найчастіше прагнуть крайнього ступеня 

соціальної ізоляції й самоти внаслідок різних особистих і соціальних факторів. 

Переважно мова йде про 15-річних підлітків-хлопчиків із забезпечених сімей, 

які кидають школу й місяцями, а то й роками сидять у своїх кімнатах сам на 

сам із комп’ютером, уникаючи контактів із зовнішнім світом [3].  

У деяких країнах (США, Китай) інтернет-залежність стала настільки 

поширеною, що вчені пропонують відносити її до числа захворювань. У США 

навіть створена спеціалізована клініка для лікування людей з надмірною 

прихильністю до онлайн-ігор і соцмереж. Механізм формування інтернет-

залежності дуже схожий з нікотиновою, алкогольною і наркотичною, хоча в ній 

і немає прямої діючої речовини. Це не хімічна, а виключно психічна 

залежність, що впливає, втім, на ті ж рецептори в центрах задоволення [4]. 
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Тому батькам та вчителям варто занепокоїтись, коли дитина не помічає 

скільки часу проводить в інтернеті, її поведінка та успішність в школі стрімко 

погіршується, вона нехтує сном, втрачає інтерес до реального світу, виглядає 

пригніченою та роздратованою, якщо не знаходиться у всесвітній мережі тощо. 

Щоб позбутися проблеми інтернет-залежності чи не допустити її, дуже 

важливо «переключити» увагу дитини на реальний світ. Необхідно, щоб у 

дитини з’явились хобі, щоденні захоплення та фізична активність. Важливо, 

щоб батьки, за можливості, подавали власний приклад. Наступним кроком 

батьків є обговорення з дитиною питань користування інтернетом та 

встановлення розумних правил: часу перебування в ньому, що можна робити, 

а що заборонено, лінію поведінки з іншими користувачами тощо. Також 

батькам та вчителям необхідно розвивати навички користування мережею 

інтернет, щоб розуміти, чим займаються діти в інтернеті та як допомогти їм не 

потрапити під існуючі у всесвітній мережі загрози і, водночас, порадити 

корисні сайти, програми тощо. 

Отже, саме сім’я та школа, як основні інститути соціалізації, мають 

особливе значення та покликані допомогти неповнолітнім впоратися з такими 

проблемами, як нереалізованість у колі спілкування, проблемні відносини у 

родині, труднощі з навчанням тощо, щоб підліток не поринав у віртуальне 

життя в пошуках допомоги.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ  

ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ 

 

Наркозлочинність у нашій країні, як і в інших європейських країнах є 

однією з найголовніших проблем сьогодення, оскільки викорінити її поки що 

не вдається. Переважна більшість кримінальних проваджень досліджуваної 

категорії починається одночасно із затриманням осіб, протиправні дії яких 

задокументовано саме завдяки застосуванню оперативно-розшукових засобів та 

методів. У цій ситуації відповідно до вимог ч. 2 ст. 278 КПК України, слідчий 

зобов’язаний не пізніше 24 годин з моменту затримання особи вручити їй 

письмове повідомлення про підозру. За такого обмеження в часі, слідчому дуже 

важко встигнути здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії щодо збору доказової 

інформації за фактом вчинення затриманим злочинних дій, на більше (зрозуміти 

механізм злочину, передбачити версії захисту і т. ін.) часу майже не вистачає. 

На відміну від слідчого, злочинцям на даному етапі багато часу не 

потрібно, оскільки вони заздалегідь готуються до вчинення злочину 

і розробляють відповідну лінію протидії слідству. 

Кваліфіковано оцінити слідчу ситуацію, спрогнозувати імовірну позицію 

захисту з протидії розслідуванню та визначити напрями діяльності може лише 

особа, яка розслідує подію. Законодавець передбачає два шляхи ознайомлення 

слідчого з матеріалами оперативно-розшукової діяльності до початку 

розслідування: у першому – оперативні матеріали розсекречуються, а в другому – 

слідчому надають відповідний допуск секретності. 

Практика виробила декілька способів ознайомлення слідчого з 

оперативно-розшуковими матеріалами. Одним з поширених є ознайомлення 

керівника слідчого органу і отримання від нього рекомендацій щодо подальшої 

підготовки матеріалів до реалізації, створення постійно діючих під 

керівництвом слідчого, який має доступ до секретних матеріалів слідчо-

оперативних груп (далі – СОГ). Іншим, виступає введення в склад оперативного 

підрозділу досвідченого слідчого, основним завданням якого є аналітична 

робота. Також, трапляються випадки, коли слідчий отримує заяви 

безпосередньо від громадян про те, що у їх дворі, будинку мешкає 
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розповсюджувач наркотиків і на цій підставі здійснює перевірку шляхом участі 

у оперативному експерименті з метою документування протиправних дій [1]. 

Зрозуміло, що розглянуті варіанти взаємодії слідчого з оперативними 

співробітниками, безумовно, підвищують ефективність документування 

злочинної діяльності, але не позбавлені окремих недоліків. Так, у випадку, коли 

з оперативними матеріалами знайомиться керівник слідчого органу інформація 

не доступна безпосередньому виконавцю (слідчому), який розслідує злочин. 

По-друге, створення постійно діючої СОГ і керівництво нею слідчим до 

внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) 

суперечить чинному законодавству. По-третє, слідчий не має повноважень 

щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності, тобто він не в змозі 

керувати СОГ, не маючи повноважень приймати основні рішення. Слід 

враховувати, що постійно діюча СОГ може тривалий час бути незадіяною до 

роботи або, навпаки, перевантаженою оперативно-розшуковим документуванням 

і здійсненням одночасно декількох кримінальних проваджень. 

Оперативний експеримент, який здійснюється на вимогу громадськості,  

з великим сумнівом можна назвати перевіркою повідомлення про злочин. В 

даному випадку слідчий не має законних повноважень ані для провадження, ані 

для керівництва таким експериментом. На нашу думку, доцільно створювати 

СОГ на прикінцевій стадії реалізації матеріалів ОРС, тобто під час затримання 

злочинців та реєстрації події в ЄРДР. Відповідно до Інструкції про взаємодію, 

керівник органу досудового розслідування може доручити слідчому прийняти 

участь у реалізації матеріалів ОРС. 

Відповідно до чинних нормативних актів рішення про створення СОГ 

приймає керівник територіального органу поліції узгоджуючи його із 

керівником органу досудового розслідування. Керівника СОГ визначає 

начальник органу досудового розслідування [2]. 

Функції слідчого в СОГ у процесі оперативного документування 

наркозлочинів проявляються у визначенні: дій, які особа може здійснити для 

досягнення злочинної мети (фальсифікація документів); версії, щодо пояснень 

затриманого стосовно походження значних матеріальних статків (виграш, 

премія, борг); як маскує та чим може пояснити необґрунтовані оборудки 

(передача нарковмісних ліків іншій установі); які документи, дії в змозі 

спростувати лінію захисту (підроблені документи, накладні); заходів для 

збереження таких документів (копіювання, вилучення під певною легендою); 

місця, де така документація дублюється і зберігається (посередники, 

транспортні компанії); заходів оперативного документування (телефонні 

розмови, електронне листування), які підтверджують злочинну мету; 

необхідності залучення фахівців для проведення попередніх розрахунків щодо 

можливості здійснення конкретних операцій (виділення наркотику із 
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сировини); осіб, які можуть протидіяти розслідуванню (підкуп або тиск на 

учасників процесу); осіб, які можуть сприяти розслідуванню (надати 

інформацію, що спростовує лінію захисту). 

Окрім прихильників такого погляду, звісно, є і опоненти. Як правило 

вони наголошують на недопустимості відволікання слідчих від їх основних 

функцій. Однак неможливо не враховувати велику кількість кримінальних 

проваджень саме цієї спрямованості, які через різні причини не доходять до 

суду взагалі (зокрема змінюється кваліфікація або закривається кримінальне 

провадження). Так, у 2018 році всього було зареєстровано 487 133 кримінальних 

правопорушень, з них 27 007 саме в сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров’я населення і 20 310 кримінальних правопорушень, у яких провадження 

було закрито [3]. А по суті, слідчий витратив на такий аналіз та консультації 

доволі велику частину свого робочого часу. 

В будь-якому разі організація такої взаємодії корисна. Вона сприяє тому, 

що оперативні співробітники набувають знання і досвід планування та 

своєчасного вживання заходів щодо подолання протидії злочинців, визначення 

пріоритетних напрямів документування злочинної діяльності та збереження 

джерел доказової інформації. 

 

Список використаних джерел 

1. Лук’янчиков Б. Є. Особливості проведення огляду та обшуку по справах, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Спеціальна техніка у правоохоронній 

діяльності. Київ: НАВСУ, 2005. Ч. 2. С. 120–123. 

2. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в 

запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС 

України від 07.07.2017 № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#n7 (дата 

звернення: 29.04.2019). 

3. Генеральна прокуратура України. Статистична інформація про стан злочинності 

та результати прокурорсько-слідчої діяльності URL: https://www.gp.gov.ua/ua/ 

stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820 (дата звернення: 06.05.2019). 

 

 



 109 

В. А. Мацько, 

науковий співробітник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного 

інституту МВС України 

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ  

(ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ) В УКРАЇНІ 

 

Тривале проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних 

сил) в Україні зумовило особливу необхідність в наданні підтримки та 

допомоги саме її учасникам, тобто особам, які захищають незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України.  

У системі основних прав і свобод людини і громадянина важливе місце 

посідають соціальні права. Соціальні права визначають обов’язок держави 

забезпечувати кожному нужденному мінімум засобів існування, соціальної 

заможності, тобто так звану соціальну безпеку, без якої неможливе 

підтримування людської гідності, нормальне задоволення первинних потреб 

духовного розвитку [1]. Основною умовою належного забезпечення соціальних 

прав учасників АТО (ООС) є чітко вироблений та дієвий механізм.  

Виходячи з цього, актуальність обраної теми полягає в тому, щоб на 

основі аналізу теоретичних аспектів і погляду вчених, дослідити механізм 

адміністративно-правового забезпечення соціальних прав учасників АТО (ООС) 

в Україні та визначити його структурні елементи. 

Питанням механізму адміністративно-правового забезпечення приділяли 

увагу багато вчених, зокрема: В. Авер’янов, І. Бородін, О. Гумін, Т. Збирак 

Р. Ігонін, І. Ієрусалімова, В. Колпаков, Ю. Кравченко, О. Кузьменко, В. Негодченко, 

В. Пєтков, Є. Пряхін та інші. Загальнотеоретичні питання забезпечення прав 

учасників АТО (ООС), їх зміст і захист досліджували В. Борсай, Б. Гамалюк, 

В. Гаркуша, В. Гореліков, С. Дзюба, Ю. Дмитренко, А. Дорошенко, Ю. Кіщак, 

О. Кондратенко, О. Маковська, Т. Мосейчук, О. Опанасенко, О. Остапенко, 

В. Пилип, Г. Смолин, С. Трофімов, А. Трофименко та інші науковці, проте низка 

питань, що стосуються механізму адміністративно-правового забезпечення 

соціальних прав учасників АТО (ООС) в Україні та визначення його 

структурних елементів залишились поза межами їх наукових досліджень. 

Існує широкий спектр підходів до визначення структурних елементів 

механізму адміністративно-правового забезпечення, але всі вони на сьогодні 

залишаються неоднозначними.  

На нашу думку, особливої уваги заслуговує підхід К. Степаненка, який до 

структури механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод 

громадян відносить: суб’єкт, об’єкт, адміністративно-правові засоби [2, с. 61]. 
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Ми погоджуємося з цим, адже вважаємо, що об’єкт та суб’єкт є невід’ємними 

елементами структури адміністративно-правового механізму, адже об’єктом 

виступатимуть суспільні відносини, які потребують державного регулювання,  

а суб’єктом – уповноважений державою орган (чи органи), які уповноважені 

реалізовувати, охороняти або розвивати такі відносини [3, с. 15]. 

Вартим уваги є підхід Т. Збирак, яка до елементів адміністративно-

правового механізму забезпечення права на свободу слова відносить: норми 

права, правовідносини, принципи, стадії забезпечення права особи на свободу 

слова, гарантії, юридичні факти, акти застосування норм права, правосвідомість 

і правову культуру [4, с. 87].  

Ми поділяємо наведені думки та вважаємо, що структурними елементами 

адміністративно-правового механізму адміністративно-правового забезпечення 

соціальних прав учасників АТО (ООС) є: об’єкт адміністративно-правового 

забезпечення (ті суспільні відносини, які виникають з метою забезпечення 

соціальних прав учасників АТО (ООС); суб’єкт адміністративно-правового 

забезпечення (органи державної влади); норми адміністративного права з 

питань забезпечення соціальних прав учасників АТО (ООС) в Україні; 

правовідносини, які виникають при забезпеченні соціальними правами 

учасників АТО (ООС); гарантії забезпечення соціальних прав учасників АТО 

(ООС); юридичні факти, що підтверджують законні підстави на забезпечення 

соціальними правами учасників АТО (ООС); акти застосування норм права з 

питань забезпечення соціальних прав учасників АТО (ООС). 

Отже, для успішного забезпечення соціальних прав учасників АТО (ООС) 

та дієвості механізму адміністративно-правового забезпечення соціальних прав 

учасників АТО (ООС) в Україні необхідна чітка взаємодія наведених вище 

елементів. Крім того, кожен із визначених структурних елементів механізму 

адміністративно-правового забезпечення має особливе значення у сфері 

забезпечення соціальних прав учасників АТО (ООС) в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ  

У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

Одним з основних прав сучасної людини є свобода вільного пересування 

та вільної міграції. Це право закріплене у безлічі міжнародних документів. 

Кожна держава має дотримуватися цього права та на рівні свого законодавства 

створювати усі умови для безперешкодного його виконання. Міжнародне 

законодавство спрямоване на спрощення можливостей усіма членами 

суспільства пересуватися між кордонами різних країн світу. У цьому контексті 

важливим є питання визначення правового статусу біженця та можливості 

отримання притулку у будь-якій країні. Удосконалення міжнародного правового 

регулювання у галузі визнання статусу біженця та надання відповідних прав на 

сьогодні залишається досить актуальним та є пріоритетним для міжнародної 

спільноти. Так відбувається через те, що законодавство окремих країн часто 

не відповідає міжнародним вимогам щодо визначення статусу біженця. 

Вперше термін «біженець» з’явився у міжнародному праві після Першої 

світової війни, що зумовило потребу у забезпеченні належної правової 

регламентації правового статусу біженців, їх прав та обов’язків. 

Основним та універсальним документом, який встановлює поняття 

терміну «біженець» стала Концепція Організації Об’єднаних Націй про статус 

біженців від 1951 року. Саме її визначення терміну «біженець» на сьогодні 

адаптовано до законодавства більшості країн, у тому числі, України [2, с. 98]. 

Згідно з Конвенцією ООН про статус біженців (1951), біженець – це особа, яка 

через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою 

расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної 

групи чи політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї національної 

належності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не бажає 

користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи 

визначеного громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього 

місця проживання в результаті подібних подій, не може чи не бажає 

повернутися до неї внаслідок таких побоювань [1]. У Міжнародному Протоколі 
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стосовно статусу біженців від 1966 року деталізовано поняття «біженця» за 

ознакою часу. 

Зазначені документи є головними, що на міжнародному рівні дають 

визначенню поняттю «біженець» та закріплюють права та статус біженців. 

Згідно з п. А (2) ст. 1 Конвенції про статус біженців (1951) основною 

умовою, за наявності якої особу можна кваліфікувати як біженця, є 

обґрунтоване побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, громадянства, належності до певної соціальної групи чи 

політичних переконань [1]. Ця умова вступає в дію, якщо особа вже перетнула 

кордон, тобто знаходиться за межами держави свого походження. 

Ще однією умовою визнання особи біженцем є відсутність громадянства 

країни, яка надала притулок та захист. Держава зобов’язана надати біженцям 

статус, яким користуються інші іноземці на її території. Заборонено накладати 

покарання на біженця за незаконний в’їзд на території країни. Також відповідно 

до міжнародного законодавства визнана неприпустимою висилка біженців в 

країну, де їх життю та здоров’ю загрожує небезпека [5, с. 99].  

Не можуть вважатися біженцями такі категорії осіб:  

– «економічні біженці», тобто особи, які залишили свою країну з 

економічних міркувань;  

– «екологічні біженці» («техногенні біженці»), тобто особи, які були 

змушені залишити місце свого постійного проживання (шляхом переміщення в 

межах своєї країни або перетинання її кордону) внаслідок різкого погіршення 

стану навколишнього середовища, через екологічні катастрофи або негативні 

наслідки техногенного розвитку;  

– жертви природних катастроф;  

– особи, які вчинили злочини проти миру, військовий злочин або злочин 

проти людства;  

– особи, що вчинили раніше злочин неполітичного характеру за межами 

країни, яка надала їм притулок, і до того, як вони були допущені до цієї країни 

як біженці; 

– особи, які вчинили інші дії, що суперечать цілям та принципам 

діяльності Організації Об’єднаних Націй [1]. 

В Україні зазначені вище міжнародні нормативно-правові акти, які на 

міжнародному рівні встановлюють статус біженця, були ратифіковані Законом 

«Про приєднання України до Конвенції про статус біженців і Протоколу щодо 

статусу біженців» у 2002 році [3, с. 282]. 

Протягом останнього часу Україна доклала значних зусиль, щоб 

удосконалити законодавство і подолати високий рівень порушень прав шукачів 

притулку та біженців, покращити правосуддя під час реалізації захисту їхніх 
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прав. Однак на сьогодні Україна залишається у центрі відомих скандалів, які 

виникають через грубі порушення прав шукачів притулку і біженців [5, с. 101]. 

Прикладом цього може бути ситуація, яка склалася з отриманням в 

Україні статусу біженця Сольдадою Ковалісіді. Він є правозахисником з 

російського Омська. Через активну протидію режимові Володимира Путіна, а 

також через те, що правозахисник є трансгендером (змінив свою стать), його 

публічно цькували, а також періодично били просто на вулицях рідного міста. 

Прибувши до України як шукач притулку, Сольдаду вивчив українську мову, і 

тепер володіє сімома мовами. А також підготував детальний опис усіх загроз, 

які чекають на нього у Росії, зокрема і через опозицію до Кремля [4, с. 87]. 

Однак протягом двох років Сольдаду Ковалісіді статусу біженця в 

Україні так і не отримав. Після трьох співбесід у Міністерстві закордонних 

справ України у набутті статусу біженця йому було відмовлено. На сьогодні він 

звернувся з заявою про розгляд цієї ситуації та отримання статусу біженця до 

Окружного адміністративного суду м. Києва. 

Ця ситуація та багато інших подібних випадків свідчать про те, що на 

практиці отримати статус біженця в Україні досить складно і на заваді цьому 

може постати велика кількість адміністративних та бюрократичних перешкод. 

Особа, яка просить захисту в Україні може бути депортована назад до країни, 

в якій наявна загроза її життю та свободі. 

Ці недоліки потребують якнайшвидшого вирішення та вдосконалення 

вітчизняного законодавства з питань встановлення статусу біженців та 

визначення їхніх прав. 

У міжнародному законодавстві значна увага приділяється статусу 

біженців та їх правам. Основними документами, що на міжнародному рівні 

дають визначення поняттю «біженець» і закріплюють права та статус біженців, 

є Конвенція ООН про статус біженців від 1951 року та Протокол стосовно 

статусу біженців від 1966 року. Ці документи досить чітко визначають умови 

набуття статусу біженців та їхні права. Законодавство інших країн стосовно 

біженців базуються саме на цих міжнародних документах. 

На сьогодні в Україні є велика кількість законодавчих недоліків, а також 

адміністративних та бюрократичних перешкод набуття статусу біженця. Вони 

потребують якнайшвидшого вирішення, адже від цього залежить безпека та 

життя багатьох людей. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

 

Проблемні питання реалізації прав людини завжди залишаються серед 

актуальних викликів для держави, громадян та інститутів громадянського 

суспільства і набувають глобального характеру в тому аспекті, що стосується 

не тільки їх регламентації, а насамперед розв’язання в практичній площині.  

Незважаючи на закріплення прав людини як нормативних положень у 

міжнародних актах і законодавстві окремих держав, вони не отримують 

відповідного здійснення. Вочевидь, що одного приведення прав людини у 

статус правових норм недостатньо для того, щоб вони «працювали» в певному 

суспільстві, тому повинен існувати механізм їх реалізації [1, с. 76]. Однією з 

безпосередніх ланок такого механізму є визначення особливостей суб’єктного 

складу правовідносин, що виникають у ході реалізації права на мирні зібрання.  

В Україні на сьогодні досить актуальною є проблема ефективного 

використання потенціалу Конституції для державотворчого процесу. 

Конституційні норми втілюються в Основному Законі здебільшого у вигляді 

норм-засад і є нормами узагальненого порядку. Вони деталізуються в 

поточному галузевому законодавстві, саме це дає можливість створити 

ефективний механізм реалізації функцій держави, захисту відповідних прав 

людини і громадянина [2].  

Тому з метою встановлення кола суб’єктів реалізації права на мирні 

зібрання насамперед звернемось до положень Основного Закону. Право 

громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації закріплене у ст. 39 Конституції України та є їх невідчужуваним і 

непорушним правом, гарантованим Основним Законом України. Загальний 

аналіз національного законодавства свідчить, що наразі це єдина норма, що 

безпосередньо врегулює реалізацію права на мирні зібрання. Згідно з частиною 

третьою статті 8 Конституції України норми Конституції є нормами прямої дії. 

Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх 

розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти. 

Обмеження щодо реалізації цього права, як вказано у ст. 39 Основного 

Закону, може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав 

і свобод інших людей.  
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Як ми бачимо, будь-який громадянин, може виступати або організатором 

зібрання, або його учасником. Чи наділені таким правом юридичні особи? 

Чіткої відповіді на це питання Конституція України не дає. Аналізуючи 

сформульовану проблему, Р. С. Мельник цілком слушно стверджує, що 

юридичні особи можуть бути носіями відповідних прав. Так, наприклад, у ч. 2 

ст. 14 Конституції України наголошується на тому, що юридичні особи можуть 

набувати і реалізовувати право власності на землю; відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 12 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» юридичні особи можуть 

бути запитувачами інформації тощо. З огляду на це, як наслідок, не 

виключається можливість наділення юридичних осіб правом і на участь  

у мирних зібраннях, у межах реалізації якого вони можуть реалізовувати як 

функції організатора зібрання, так і безпосередньо брати участь у його 

проведенні. Звертаючи увагу на юридичних осіб як учасників мирних зібрань, 

зазначимо, що у такому разі йдеться винятково про юридичних осіб приватного 

права. Юридичні особи публічного права не можуть бути носіями 

основоположних прав, закріплених у Конституції України [3, с. 111–112]. 

Окремо слід зупинитися також і на питанні особливостей реалізації права 

на мирне зібрання іноземцями та особами без громадянства. Не можна 

залишати поза увагою те, що право на мирні збори та демонстрації закріплено у 

багатьох міжнародних документах, які ратифіковано Верховною Радою 

України і відтак стали органічною частиною законодавства. Основним 

інструментом гарантування права на мирні в Європі стала Конвенція про захист 

прав людини та основних свобод. Слід зазначити, що ст. 11 Конвенції зазначене 

право віднесено до переліку прав людини, що, відповідно, поширює його не 

лише на громадян, а й на іноземців [4].  

Крім широкої групи суб’єктів, що використовують своє право на мирні 

зібрання, розглянемо основні суб’єкти, що забезпечують можливість його 

реалізації. Під час проведення мирних зібрань особливої актуальності набуває 

питання гарантування безпеки і порядку. Це завдання покладено на низку 

суб’єктів, серед яких вагома роль належить органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування, а також Національній поліції України та 

Національній гвардії України. 

Реалізація повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян під час проведення мирних 

зібрань покладено на органи місцевого самоврядування. Відповідно до 

пп. 3 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить вирішення відповідно до закону питань про проведення 

зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших 

масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 
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громадського порядку. Ст. 16 Закону України від 09.04.1999 № 586-XIV  

«Про місцеві державні адміністрації» визначає місцевій державній адміністрації 

функції зі здійснення на відповідній території державного контролю, зокрема за 

додержанням правил транспортного обслуговування, громадського порядку, 

правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху. 

Національна поліція України відповідно до ст. 30 Закону України 

від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну поліцію» для охорони прав і 

свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або 

припинення їх порушення застосовує в межах своєї компетенції поліцейські 

превентивні заходи та заходи примусу, а також для виконання покладених на 

неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом 

України про адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним 

кодексом України, на підставі та в порядку, визначених законом, а також інші 

заходи, визначені окремими законами. 

Зрештою, аналізуючи суб’єктів, які у той чи інший спосіб причетні до 

реалізації права на мирні зібрання, розглянемо спроби науковців розмежувати 

їх за певними видами. Наприклад, М. С. Лемішко пропонує усіх суб’єктів 

масових публічних заходів поділяти на такі групи (категорії): а) ініціатори; 

б) організатори; в) учасники; г) органи державної влади загальної компетенції; 

ґ) органи місцевого самоврядування; д) органи державної виконавчої влади 

спеціальної компетенції, на які покладається обов’язок забезпечувати 

громадський порядок і безпеку учасників масових заходів й сторонніх осіб, які 

з різних причин опинилися в місці їх проведення. Окремим суб’єктом, права та 

свободи якого також потребують врахування й забезпечення в процесі 

проведення масового публічного заходу, він пропонує вважати й осіб, які 

мешкають безпосередньо поряд з місцем його проведення [5, с. 10]. Наведена 

вище класифікація хоча й була запропонована досить давно знайшла свій 

подальший розвиток у дослідженні О. В. Тронько [6, с. 58]. 

На наш погляд, дещо невиправданим є виключення категорії органів 

місцевого самоврядування та органи державної виконавчої влади, на які 

покладається обов’язок забезпечувати громадський порядок і безпеку учасників 

масових заходів й сторонніх осіб, які з різних причин опинилися в місці їх 

проведення. Викликає деякі застереження необхідність виокремлення двох 

споріднених, на нашу думку, категорій ініціаторів та організаторів мирного 

зібрання. Не заперечуючи різницю між ними, все ж слід наголосити, що 

більшість дослідників оперують лише категорією «організатор». Її ми також 

бачимо у двох більш-менш актуальних на сьогодні законопроектах про гарантії 

прав на мирні зібрання [7]. 

Підсумовуючи викладене, можемо дійти висновку, що чітке визначення 

класифікації основних суб’єктів реалізації права на мирні зібрання сприятиме 
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зрозумілій регламентації їх прав та обов’язків, визначенню окресленого кола 

повноважень органів державної влади для максимального забезпечення 

проведення мирних зібрань.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ  

ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Проблема збереження здоров’я була і залишається актуальною як для 

усього світу, так і безпосередньо для України. Особливо враховуючи значне 

посилення негативних чинників соціально-економічного та соціоекологічного 

походження, що спостерігаються впродовж останніх десятиліть у нашій державі, 

суттєво погіршилися показники здоров’я населення (захворюваності, 

інвалідизації та смертності). Виходячи з цього, питання збереження здоров’я 

громадян України є завданням державного рівня. А оскільки зазначене, 

передусім, стосується здоров’я молоді, то, відповідно, і молодіжна політика 

визнається одним із пріоритетних напрямів державної політики. Адже саме 

молодь є тією соціальною верствою населення, яка вирішальним чином визначає 

зміст і характер майбутнього, концентрує в собі перспективні тенденції та 

потенціал, а також якість і кількість продуктивних сил суспільного розвитку. 

Формування мотивації до здорового способу життя розглядається як 

цілеспрямований процес сприяння неповнолітньому в усвідомленні ним 

здоров’я як найвищої цінності, формування відповідального ставлення до 

власного здоров’я згідно з індивідуальними можливостями та здібностями. 

Процес виховання мотивів здорового способу життя повинен будуватися на 

принципах збереження, зміцнення та формування здоров’я. 

Здійснивши детальний аналіз психологічної, педагогічної та 

валеологічної літератури [1; 2; 3; 5] ми можемо запропонувати проект 

теоретичної моделі формування здорового способу життя у неповнолітніх. 

Основу запропонованої моделі повинні складати наступні взаємопов’язані між 

собою компоненти, а саме: цільовий, ціннісний, когнітивний, особистісний, 

діяльнісний і результативний. 

Цільовий компонент відповідає за формування відповідальної позиції 

неповнолітнього до здорового способу життя на засадах усвідомлення системи 

уявлень про себе (позитивний образ власного «Я»), завдяки чому проявляється 

ставлення неповнолітнього до самого себе та складаються взаємини з іншими 

людьми. Позитивний образ власного «Я» включає усвідомлення своїх якостей, 

здібностей, зовнішності, соціальної значущості, прагнення підвищити 

самооцінку, завоювати повагу тощо [6]. 

Ціннісний компонент, пов’язаний із самовизначенням особистості у 

сфері здорового способу життя, характеризує її ставлення до здоров’я як до 
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цінності, відповідає за прийняття рішення про ведення здорового способу 

життя і підкреслює особистісний сенс для неповнолітнього в розумінні й оцінці 

понять «людина», «здоров’я», «здоровий спосіб життя». 

Когнітивний компонент характеризує здатність неповнолітнього до 

розумового сприйняття зовнішньої інформації про цілісність здоров’я і подальшої 

її переробки шляхом усвідомлення законів і принципів здоров’я, факторів ризику, 

профілактики шкідливих звичок, захворювань і ефективних засобів лікування. 

Особистісний компонент представлений особистісними структурами, 

що впливають на процес формування мотивів здорового способу життя 

(почуття, характер, воля, мислення, креативність тощо). 

Діяльнісний компонент пов’язаний із досвідом оволодіння 

неповнолітнім здоровим способом життя, способами самодіагностики, 

виникненням потреби у збереженні та зміцненні власного здоров’я. 

Результативний компонент поєднує цілісні уявлення про здоровий 

спосіб життя і досвід оволодіння засобами його підтримання. 

Враховуючи безліч факторів, які впливають на здоров’я, а також те, що 

педагоги або працівники підрозділів ювенальної превенції можуть значною 

мірою впливати лише на одну з категорій здорового способу життя – на 

індивідуальний стиль, ми розглядаємо процес формування здорового способу 

життя як спільну діяльність вищезазначених фахівців та безпосередньо 

неповнолітнього, де призначення фахівця полягає у сприянні неповнолітньому 

у виборі індивідуальної програми дотримання здорового способу життя. 

На сьогодні психологи та педагоги все більше переконуються, що 

неможливо сформувати здоровий спосіб життя без усвідомлення цінності 

здоров’я та розвитку прихильності до здорового способу життя. 

Сучасна молодь живе сьогоденням, не прогнозуючи майбутнє, тому 

пояснювати цінність здоров’я через загрозу можливих хвороб неефективно. 

Ставлення неповнолітнього до здоров’я, як до цінності, потрібно формувати 

шляхом роз’яснення цінностей реального життя, які йому близькі та зрозумілі: 

навчання, гарний настрій, успіхи, досягнення, оцінки друзів і знайомих тощо. 

Прихильність до здорового способу життя також формується внаслідок 

створення негативного ставлення до вживання алкоголю та наркотиків, 

формування знань щодо неризикованої сексуальної поведінки. У цьому 

контексті ми розглядаємо безпечну поведінку неповнолітніх як поведінку, 

спрямовану на збереження власного здоров’я шляхом особистого уникнення 

надмірного вживання алкоголю, виключення тютюнопаління, наркотиків, 

токсикоманії та ризикованої сексуальної поведінки. 

Досягти вищезазначеного можна шляхом формування у неповнолітнього 

знань про здоровий спосіб життя, навичок безпечної поведінки, що пізніше 
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стануть особистими настановами, переконаннями та складовими світогляду 

особистості (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Формування безпечної поведінки. 

 

Важливою передумовою орієнтації неповнолітніх на здорову 

життєдіяльність і формування у них усвідомлених спонукань до здорового 

способу життя є корегування потребово-мотиваційної сфери особистості, яку 

доцільно починати ще з дитинства.  

Слід зазначити, що, процес формування мотивів здорового способу життя 

неповнолітніх необхідно розглядати як дію не тільки внутрішніх, а й зовнішніх 

факторів, а також їх взаємодію. Отже, формування здорової життєдіяльності 

неповнолітніх потребує такої системи засобів, яка, з одного боку, спрямована 

на зміну умов виховного процесу, а з іншого, – на зміну внутрішньо-

особистісного простору за допомогою переосмислення молоддю ставлення до 

здорового способу та стилю свого життя й вольової роботи у цьому напрямі. 

Аналіз сучасних наукових досліджень із питань формування мотивації до 

здорового способу життя дозволяє виділити наступні передумови створення 

у неповнолітніх прихильності до здорового способу життя: 

– розуміння здорового способу життя як особливої форми 

життєдіяльності, що визначається і біологічними, і соціальними факторами; 

– необхідність інтеграції різних підходів до здоров’я та проблеми 

формування здорового способу життя; 

– наявність нагальної потреби у розробці нових підходів до процесу 

оволодіння неповнолітніми основами здорового способу життя, розробці 

критеріїв і показників сформованості мотивів здорового способу життя; 

– необхідність організації ефективної взаємодії працівників підрозділів 

ювенальної превенції, педагогів, психологів, батьків і неповнолітніх з метою 

формування здорового способу життя у молодого покоління; 
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– необхідність пошуку, узагальнення та систематизації психолого-

педагогічних методів і прийомів формування мотивації неповнолітніх до 

здорового способу життя. 

Таким чином, збереження здоров’я неповнолітніх на сьогодні є 

актуальною проблемою, для розв’язання якої необхідна розробка та послідовне 

запровадження принципово нових підходів до змісту і структурування освітніх 

завдань із метою формування у неповнолітніх знань щодо збереження  

і зміцнення здоров’я, гігієнічного виховання, розвитку валеологічної свідомості 

та культури здорового способу життя. 
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ЮРИДИЧНОЮ КОМІСІЄЮ – ВАЖЛИВА СТАДІЯ  

ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Важливу роль у законодавчому процесі Сполученого Королівства 

відіграють юридичні комісії. Подібні органи функціонують у багатьох 

державах, що відносяться до англосаксонської правової сім’ї, наприклад, 

в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, Індії тощо. 

Згадаймо, що після здобуття перемоги на парламентських виборах  

далекого 1965 року лейбористи за наполяганням свого соратника, одного з 

найголовніших та найвідоміших англійських реформаторів лорда-канцлера 

Дж. Гардінера прийняли рішення створити незалежні органи, які б здійснили 

ревізію існуючого законодавства. І в цьому ж році був прийнятий Акт про 

юридичні комісії, згідно з яким відповідні комісії були засновані для Англії та 

Уельсу й окремо для Шотландії. Прикметно, що аналогічна комісія в Північній 

Ірландії була створена тільки 2007 року. 

У наш час юридичні комісії часто взаємодіють між собою, сприяючи тим 

самим покращенню кінцевого результату їхньої роботи. Оскільки комісії мають 

схожу структуру та єдині цілі діяльності, зараз дозволимо собі зосередити свою 

увагу саме на англійській юридичній комісії. 

Юридична комісія складається з п’яти членів, які здійснюють свою 

діяльність на постійній основі. Їхній плідній роботі сприяють близько двох 

десятків службовців правового управління уряду, двоє парламентських 

радників і представники наукової спільноти.  

Голова Юридичної комісії координує її роботу і представляє Комісію  

у відносинах з органами державної влади, маючи, відтак, організаційно-

розпорядчі та представницькі повноваження. 

В Юридичній комісії створюються спеціальні робочі групи, зокрема, з 

питань власності, довірчого управління та сім’ї; підприємницького та 

загального права;  кримінального права; публічного права [1, с. 65]. 

Відповідно до Акту про юридичні комісії 1965 року з метою спрощення 

та вдосконалення законодавства Комісія зобов’язана розглядати всі пропозиції, 

котрі надходять на її адресу, про реформу законодавства; готувати і подавати 
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міністрові юстиції програми реформування окремих галузей права; вивчати 

відповідний досвід зарубіжних держав. 

Об’єктом прискіпливої уваги Юридичної комісії є ті галузі права, які з 

плином часу були занадто ускладнені для розуміння або врешті-решт застаріли. 

Підготовка комісією проекту правової реформи, що згодом набуває 

форму законопроекту, складається з великої кількості стадій: попередньої 

консультації з фахівцями і зацікавленими групами; розробки членами Комісії 

відповідного проекту; публічних слухань; аналізу поправок до проекту; що 

надійшли до неї, публікації на офіційному сайті Комісії зведеної таблиці 

поправок; узгодження заключних рекомендацій; публікації остаточної версії 

проекту правової реформи. 

У 2009 році був введений новий, спрощений порядок розгляду в 

Парламенті біллів, підготовлених на підставі пропозицій Юридичної комісії і 

які не викликають суперечок між членами Парламенту. Такий порядок, 

зокрема, був застосований щодо білля про трасти. 

Спрощений порядок у такому разі зовсім не є синонімом прискореного. 

До внесення урядового білля, заснованого на доповідях Юридичної комісії, 

проводяться відповідні консультації, в рамках яких чиновники повинні 

упевнитися, що білль відповідає критеріям спрощеної процедури і не викличе 

значних та тривалих дебатів вже на стадії другого читання. 

Зрештою, основна відмінність спрощеного порядку від звичайного 

полягає в тому, що на стадії другого читання як у Палаті громад, так і в Палаті 

лордів, законопроект передається на розгляд всієї палати, а в другому на 

комітетське читання. 

Робота Юридичної комісії організована за трьома основними напрямами. 

Перший напрямок – це кодифікація законодавства.  

Другим напрямком роботи Юридичної комісії є  консолідація законів. 

В українському сприйнятті консолідація є такою формою систематизації, 

при якій кілька нормативних актів об’єднуються в  новий нормативний акт без 

внутрішньої переробки та заповнення прогалин. 

Інакше справа виглядає в англійському праві, в якому існує два типи 

консолідації: «чиста» (просте об’єднання) і «широка» (з внесенням в положення, 

котрі об’єднуються, відповідних, подекуди надзвичайно вагомих, змін). 

Серед найважливіших консолідованих статутів, що їх було підготовлено 

Юридичною комісією, можна назвати Акт про парламентські витрати 2006 року, 

Акт про шкільні інспекції 1996 року тощо. Отже, можна резюмувати, що 

юридична комісія здійснює так звану «широку» консолідацію. 

До третього напряму роботи комісії відноситься підготовка актів про 

визнання такими, що втратили силу окремих актів Парламенту. Вона являє 

собою не механічний облік застарілих законів, а дуже копітку роботу, оскільки 
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часто акти, прийняті ще в період середньовіччя, є правовою основою сучасних 

законів [2, с. 165]. 

З 1965 року, тобто з моменту заснування юридичної комісії, повністю або 

частково таким чином було скасовано близько п’яти тисяч актів. На початку 

2013 року був прийнятий новий Акт про визнання такими, що втратили силу 

окремих актів парламенту. Вказаний закон є наймасштабнішим із коли-небудь 

створених Комісією й скасовує повністю аж 817 актів Парламенту. Відповідно 

до нього скасуванню підлягають, як давні, старовинні джерела права, що 

датуються 1322 роком (Акти казначейства), так і сучасні, наприклад, норми, 

прийняті в 2010 році і такі, що регулюють  питання оподаткування [3, с. 165]. 

Водночас, члени Юридичної комісії запрошуються для участі в 

засіданнях парламентських комітетів із метою обговорення законопроектів, при 

цьому, не тільки тих, які були розроблені власне на підставі пропозицій Комісії. 

Юридичні комісії для Англії та Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії 

знаходяться в постійній взаємодії, мають спільні проекти правових реформ. 

Відомі випадки, коли законотворчі ініціативи, підготовлені однією юридичною 

комісією, були імплементовані в законодавство урядом іншого регіону 

Сполученого Королівства. 

Об’єктом роботи Юридичної комісії є ті правові положення, які в даний 

час застаріли або стали складними для розуміння і застосування. Її діяльність 

організована за трьома напрямками, а саме: кодифікація, консолідація 

законодавства і підготовка актів про визнання такими, що втратили силу 

окремих актів Парламенту [4, с. 198]. 

Підготовка Юридичною комісією відповідного проекту носить відкритий 

і дискусійний характер. Перш, ніж розробити текст своєї доповіді, члени 

Комісії проводять консультації з експертами, причому сама доповідь може бути 

заснована на пропозиціях, що надійшли на адресу Комісії з боку різних органів, 

вчених і організацій. 

Первинний текст доповіді обговорюється в ході публічних слухань і 

наукових симпозіумів, після чого Юридичною комісією готується зведена 

таблиця. В останній відображаються змістовні анотації поправок і пропозицій, 

котрі надійшли звідусіль до тексту доповіді.  

Однак, не всі важливі проекти, підготовлені Юридичною комісією, 

підлягають втіленню в законодавстві. Незважаючи на те, що більшість норм 

кримінального права закріплено в статутах, в Сполученому Королівстві до сих 

пір не прийнятий кримінальний кодекс. З незрозумілих нам причин, Уряд 

Британії так і не наважився внести до Парламенту в якості законодавчої 

ініціативи проект кримінального кодексу, котрий був, до речі, підготовлений 

під керівництвом Юридичної комісії в ще 1985 році! 
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За словами канцлера Високого суду Т. Ефертона, було б вірним сказати, 

що, крім Парламенту та міністерств Уряду, жоден державний орган не має 

більшого впливу на право і життя британських громадян, як Юридична комісія 

[5, с. 189]. Проте, на нашу думку, таке твердження видається все ж 

перебільшенням ролі зазначеної інституції. 

Крок за кроком Юридична комісія наближається до поставленої її 

творцями мети – домогтися скасування всіх «мертвих законів» і зробити чинне 

право Великої Британії максимально сучасним, справедливим і ефективним. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

На сьогодні питання щодо «реабілітації» є досить актуальним, оскільки 

воно виступає одним із механізмів захисту прав та законних інтересів осіб, які 

зазнали незаконного переслідування або засудження. 

Як зазначає М. Є. Шумило, реабілітація у кримінальному процесі –  

це діяльність суду щодо встановлення факту незаконності кримінально-

процесуального провадження стосовно конкретної особи й визначення розміру 

завданої їй майнової та моральної шкоди, а також її відшкодування за участю 

інших посадових осіб, організацій, підприємств і установ та поновлення в 

раніше обмежених правах у встановленому процесуальному порядку з метою 

повернення її до соціального і правового статусу, який вона мала до вчинення 

щодо неї незаконних дій чи рішень [1, с. 215].  

Характерними ознаками реабілітації є: 

– визнання факту незаконного або необґрунтованого притягнення до 

кримінальної відповідальності; 

– вжиття передбачених законом заходів щодо поновлення невинного в 

правах і свободах; 

– вирішення питання про необхідність відшкодування спричиненого 

незаконним і необґрунтованим переслідуванням шкоди і гарантії реалізації 

права реабілітованого на відшкодування даної шкоди. Лише після 

постановлення виправдувального вироку суд в його резолютивній частині 

окремим пунктом має визнати за виправданою особою право на реабілітацію. 

Саме таке рішення суду буде підставою для початку процедури реабілітації та 

поновлення порушених прав засудженої особи, а, відповідно, і відшкодування 

завданих збитків [2, с. 14]. 

Підставами для реабілітації, а надалі відшкодування завданої 

матеріальної та компенсації моральної шкоди є незаконні дії чи бездіяльність 

щодо будь-якого з учасників процесу; незаконні рішення; слідчі чи судові 

помилки, що спричинили шкоду будь-якому з учасників процесу. Слід 

зазначити, що не потрібно прирівнювати «реабілітацію» до «амністії» та 

«помилування» внаслідок того, що в останніх суб’єкт є винним у вчинюваних 

діяннях та реабілітація відрізняється повним відновленням прав та репутації з 

огляду невірного звинувачення. 
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Тому реабілітація – процес відновлення прав і свобод особи, що зазнала 

кримінального переслідування, але визнаної, у встановленому законом порядку, 

невинною у вчиненні злочину. У КПК України поняття «реабілітація» 

зустрічається у трьох нормах:  

– стаття 52. Обов’язкова участь захисника; 

– стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо 

юридичної особи; 

– стаття 525. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про 

відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження [3]. 

Всі підстави закриття кримінального провадження (у стадії досудового 

розслідування) залежно від наслідків, що настають, поділяються на 3 групи: 

реабілітуючі, нереабілітуючі, «нейтральні» (формальні).  

Переважна більшість підстав закриття кримінального провадження є 

нереабілітуючими, тобто такими при закритті провадження за якими 

підозрюваний вважається непричетним до вчинення кримінального 

правопорушення. 

Для визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню, 

реабілітований звертається: 

– після закриття справи – до відповідних слідчих органів, що винесли 

постанову про закриття справи; 

– після винесення виправдувального вироку судом першої інстанції – до 

суду, що виніс вирок; 

– після скасування вироку судами апеляційної чи касаційної інстанції, у 

тому числі й у порядку перегляду за нововиявленими обставинами – до 

відповідного суду першої інстанції, рішення якого були скасовані [4, с. 257]. 

Отже, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що реабілітованою 

вважається особа, стосовно якої винесені відповідні акти, і яка має право на 

поновлення порушених чи обмежених прав та законних інтересів і право на 

відшкодування завданої шкоди. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Правоохоронні органи України сьогодні ще не повною мірою реалізують 

приписи конституційних норм щодо пріоритетності забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів громадян, що зумовлено різними причинами об’єктивного й 

суб’єктивного характеру, у тому числі неналежним правовим регулюванням, 

хибною практикою здійснення посадовими особами деяких правоохоронних 

органів адміністративно-юрисдикційної діяльності як однієї з найважливіших 

правозастосовних функцій. У вітчизняній юридичній літературі питанням 

удосконалення правового регулювання адміністративно-юрисдикційної 

діяльності правоохоронних органів та їх посадових осіб, з огляду на 

накопичений позитивний, різноманітний і різноаспектний зарубіжний досвід 

приділяється недостатньо уваги. Проте дослідження зарубіжного досвіду різних 

напрямів адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів є 

безумовною передумовою можливості використання позитивних практик у 

діяльності правоохоронних органів України. Зазначене зумовлює нагальну 

потребу дослідження зарубіжного досвіду здійснення адміністративно-

юрисдикційних проваджень правоохоронними органами та визначення 

можливості запозичення й використання позитивних здобутків в Україні з метою 

вдосконалення нормативно-правової бази щодо здійснення адміністративно-

юрисдикційних проваджень вітчизняними правоохоронними органами. 

В окремих країнах Європи правоохоронну функцію (у розумінні 

вітчизняного підходу) виконують органи, так званої «чистої компетенції», ними 

є переважно органи поліції, на відміну від України, де правоохоронну функцію 

реалізують органи «змішаної компетенції». До прикладу Служба безпеки 

України поєдную контррозвідувальну та правоохоронну функції (виявлення, 

розслідування злочинів та протидія підривній діяльності іноземних спецслужб). 

Відмінним від наведеного є приклад організації правоохоронних органів Польщі 

– яким є поліція. Поліцейський Польщі на підставі статті 145а Закону Республіки 

Польщі від 06.04.1990 «Про поліцію» бере участь, поряд із виконанням основних 

завдань у миротворчих місіях, здійснює заходи запобігання терористичним 

актам або їх наслідкам, рятувальній та пошуковій або гуманітарній акціях, може 

бути відряджений для несення служби поза межами держави, тощо [1, с. 358]. 
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Таким чином, можна вказати на формування системи правоохоронних 

органів різних країн зокрема, у спосіб або виділення органів так званої «чистої 

компетенції», або «змішаної компетенції», при цьому, що є цікавим та потребує 

обов’язкового осмислення для України, враховується та нормативно 

врегульовується як правило, тільки таке юрисдикційне провадження, що має 

особливості стосовно саме цих органів, – дисциплінарне провадження. 

Наприклад, Закон Королівства Бельгії про дисциплінарний статут персоналу 

поліцейських служб від 19.05.1999 чітко визначає за якою процедурою та в 

якому порядку здійснюється дисциплінарне провадження у ординарному 

дисциплінарному органі, вищим дисциплінарним органом та в дисциплінарній 

раді [1, с. 172]. Інші види юрисдикційної діяльності врегульовуються, нормами 

загальними. Стосовно розгляду скарг – у межах процедурних норм, стосовно 

юрисдикційної діяльності щодо притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності – у межах процесуальних актів, які визначають таку діяльність. 

Таким чином, орган змішаної компетенції не є суб’єктом юрисдикційних 

проваджень, крім дисциплінарних, а право на реалізацію юрисдикційної 

діяльності щодо адміністративних правопорушень належить виключно 

спеціальному суб’єкту.  

До прикладу в законодавстві Швеції адміністративно-юрисдикційні 

провадження правоохоронних органів уніфіковані за суб’єктами, оскільки це 

пов’язано, у першу чергу, з їх організацією та функціональними особливостями, 

зокрема тим, що поліція Швеції та Національна служба безпеки Швеції 

становлять один спільний державний орган, основним завданням якого є 

«контроль над злочинністю» [2, с. 104]. Такий підхід обумовлений історичним 

розвитком правових систем більшості європейських країн, і як пояснює 

О. Банчук, саме адміністративні правопорушення розглядалися в рамках 

кримінального законодавства. Однак, незважаючи на зазначене, протидіяти усім 

видам проступків механізмами кримінального права та забезпечувати, у першу 

чергу правопорядок шляхом виключно зверненням до суду нині є неефективним. 

Тому виникла необхідність виділення низки діянь, які можуть припинити 

представники не судової влади, а адміністративних органів, тобто 

правоохоронних. Разом з тим, наведені процеси не спонукали до виділення 

окремих адміністративних проваджень, вони залишилися у межах кримінального 

права як малозначні злочини (Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Італія, Португалія, 

тощо). На відміну від вказаних країн, в Австрії, Франції, Нідерландах, Іспанії, 

Греції констатується відокремлення адміністративних проступків від 

кримінальних. Не зважаючи на це, у зазначених країнах до сьогодні не 

сформовано окремих адміністративно-юрисдикційних проваджень у тому числі 

й правоохоронних органів [3, с. 2]. Тобто наведений приклад демонструє спробу 

максимального наближення, а фактично, об’єднання проваджень як 
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кримінальних, так і адміністративних. У традиціях правової родини, до якої 

належить і Україна, на сьогодні це неможливо без докорінного реформування 

матеріального законодавства про кримінальну та адміністративну 

відповідальність. Разом із тим, цей досвід є цікавим у аспекті формування 

положень про кримінальні проступки та їх співвідношення із адміністративними 

правопорушеннями, про що йшла мова в окремих законопроектах внесених на 

розгляд до Верховної Ради Україні, присвячених зазначеним перспективам. 

Деякі вчені, досліджуючи адміністративно-юрисдикційну діяльність в 

окремих зарубіжних країнах, зокрема й правоохоронних органів, зазначають, що, 

до прикладу у Великобританії взагалі відсутній термін позасудове (квазі) 

«юрисдикційне провадження», оскільки відсутнє власне поняття 

«адміністративний проступок (адміністративне правопорушення)». Розцінюючи 

схожі діяння як нечисленні правопорушення, які відповідають вітчизняному 

законодавчо закріпленому терміну, у Великобританії врегульовані не 

адміністративним, а кримінальним законодавством і являють собою малозначні 

злочини. Схожий досвід й багатьох інших країн, у законодавствах яких відсутні 

більшість видів адміністративних стягнень. Окремі з них встановлюються 

кримінальним законом, деякі – правовими нормами, які регулюють 

дисциплінарну відповідальність [4]. 

Правова природа регулювання адміністративно-юрисдикційних 

проваджень в країнах з поділом юрисдикції на адміністративну та кримінальну 

(Австрія, Нідерланди, Іспанія) є похідною від загальної адміністративної 

процедури, на них розповсюджується дія процедурних законів. У системах 

нероздільної адміністративної та кримінальної юрисдикції (Німеччина, Італія, 

Португалія) юрисдикційні провадження, що умовно можна віднести до 

адміністративно-юрисдикційних проваджень (як це розглядається у вітчизняній 

правовій науці) здійснюються саме правоохоронними органами, в основному 

поліцією. Оскільки у кримінальних законах визначена правова можливість 

застосування примусових заходів забезпечення провадження та інших 

процесуальних дій, які притаманні діяльності саме правоохоронних органів [5, с. 9]. 

Незважаючи на схожість процедури здійснення кримінального 

провадження та провадження у справах про адміністративні правопорушення у 

розвинених Європейських країнах, потрібно виділити їх особливості, зокрема те, 

що регулюється таке провадження як нормами кримінального закону (Данія, 

Франція), так і нормами кодексу про адміністративні проступки (Чехія, Польща), 

або одночасно і нормами кримінального закону, і адміністративно-деліктного 

законодавства (Естонія, Болгарія, Хорватія). 

Отже, різниця у підходах до правового регулювання адміністративно-

юрисдикційних проваджень правоохоронних органів в Україні, інших країнах 

пострадянського простору та окремих зарубіжних країн, обумовлена різними 
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правовими традиціями як до формування та регламентації діяльності 

правоохоронних органів, так і до формування теоретичних концептуальних 

положень про адміністративні провадження, визначення співвідношення 

кримінальних, адміністративних, дисциплінарних правопорушень, 

процесуальної складової щодо реалізації матеріальних норм. 

Незважаючи на різне ставлення до адміністративно-юрисдикційної 

діяльності правоохоронних органів, кожна з країн має свій неоціненний досвід 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, дисциплінарних 

провадженнях чи провадженнях за скаргами осіб. Імплементація деяких 

положень зарубіжних країн не лише сприятиме удосконаленню вітчизняного 

законодавства, а й забезпечить тісну співпрацю правоохоронними органами 

Європейського співтовариства. Щодо можливостей перенесення на національний 

ґрунт досвіду із розвитку правового регулювання таких проваджень 

правоохоронних органів розвинених країн світу, слід наголосити на 

недоцільності нехтувати позитивними напрацюваннями вітчизняної правової 

науки, оскільки саме регулювання юрисдикційної діяльності правоохоронних 

органів пройшло суттєве, у часовому вимірі випробування, ще з часів 

формування науки адміністративного права як поліцейського. При цьому, 

безумовно доцільним є запозичення досвіду країн сталої демократії щодо 

збалансування у таких провадженнях суспільного та індивідуального інтересу, 

максимального зменшення тиску суб’єктів владних повноважень на особу. 
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МЕДІАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Наразі питання про медіацію є досить важливим і актуальним. Вже зараз 

медіація активно розвивається в країнах Європи, Австралії, США, а також 

формується на території країн пострадянського простору. Зокрема в таких 

країнах, як Білорусія, Росія, Казахстан вже є профільний закон, яким 

запроваджено інститут медіації та визначено правові засади надання послуг із 

медіації, практики мирного врегулювання спорів позасудовими методами, що 

забезпечує баланс взаємовідносин між судовою системою та інститутом медіації. 

У зв’язку з законодавчим процесом про запровадження і регламентацію 

медіації, що відбувається у нашій країні виникає потреба провести дослідження 

переваг та недоліків такого способу вирішення спорів. 

Поки що медіація регулюється у нашій країні такими законодавчими 

актами: Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про медіацію» [1], ст. 469 Кримінального процесуального 

кодексу України [2], Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику застосування судами законодавства, яким передбачені права 

потерпілих від злочинів» від 02.07.2004 № 13 [3] та іншими. 

Згадуючи законопроект, важливо відмітити, що надмірна стандартизація 

медіації являє собою небезпеку будь-якого нормативного регулювання 

процедури медіації. На мій погляд, законодавство про медіацію, зокрема 

законопроект «Про медіацію», який буде прийнятий Верховною Радою 

України, повинен регулювати лише базові принципи медіації, такі як 

добровільна участь, нейтральність, незалежність, конфіденційність. Інші 

питання, наприклад, пов’язані з професійною етикою медіатора, мають 

регулюватись кодексом етики медіаторів, який повинен базуватись на основі 

типового документу, а саме Європейського кодексу поведінки медіаторів, який 

був розроблений ініціативною групою посередників за підтримкою 

Європейської комісії та прийнятий на конференції в Брюсселі 02.06.2004 [4].  

Переваги медіації: 

1. Ефективність. Якщо у сторін є бажання розв’язати конфлікт, то 

ймовірність успішного вирішення за допомогою медіації достатньо висока. 
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Медіація дає сторонам можливість впливати одна на одну таким чином, щоб 

діяти у взаємовигідному руслі і, відтак, контролювати свої збитки. Замість того, 

щоб виходити із суперечки з результатом «один переможець і один 

переможений», сторони за допомогою медіації отримують таке рішення, за 

якого вони обидві залишаються у виграші. 

2. Добровільність. Сторони конфлікту беруть участь у медіації на основі 

взаємної згоди та власного волевиявлення. Учасник будь-коли може покинути 

стіл переговорів за власним бажанням. Спілкування під час медіації 

відбувається на основі взаємоповаги, взаємодовіри і є безпечним для кожного 

учасника цього процесу. Добровільність виявляється і в тому, що сторони та 

посередник у будь-який час можуть припинити переговорний процес без 

пояснення причин або, за взаємної згоди, поновити його (принцип 

добровільності). Сторони приймають рішення щодо врегулювання спору (його 

учасники мають рівні права в переговорах та у прийнятті рішень – принцип 

рівноправності сторін), а якщо вони не дійдуть згоди, то мають право 

звернутися до суду. Відносини, що виникають у процесі медіації, є формою 

реалізації права суб’єктів залагодити конфлікт будь-якими законними 

методами, які вони визначають для себе як пріоритетні. У процесі 

посередництва всі учасники діють відповідно до процесуальних 

взаємовідносин, що є реалізацією прав та обов’язків, передбачених 

регламентом процедури [5, c. 36].  

3. Швидкість та економічність. Традиційно усталене розуміння, що 

медіація є економічно ефективним і швидким методом вирішення спорів 

порівняно з іншими методами, що дозволяє істотно знизити навантаження на 

судову систему держави і витрати на її забезпечення.  

Процес медіації, на відміну від судового, не потребує підготовки і 

надання значної кількості документів, дотримання процесуальних норм, 

порушення яких у суді може закінчитися програшем справи, що свідчить про 

таку її перевагу як відсутність формалізованих процедур. 

Також при медіації відбувається скорочення витрат сторін, іноді 

достатньо значних, за рахунок відсутності судових витрат. 

4. Конфіденційність. Інформація щодо підготовки та проведення медіації 

є конфіденційною, закритою, якщо сторони не домовилися про інше. Медіатор 

не має права розголошувати інформацію щодо медіації без письмової згоди 

сторін.  

5. Сторони мають право вільно обрати медіатора з переліку можливих, 

зокрема в Україні такий перелік може надати Український центр медіації. 

6. Гнучкість процедури медіації. Ця перевага вказує на те, що сторони 

медіативного процесу не шукають, хто правий, хто винуватий у конфлікті, а 

намагаються знайти конструктивний шлях його вирішення. Важливим, на нашу 
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думку, є і те, що сторони медіативної процедури можуть контролювати процес 

урегулювання конфлікту і самі вирішують, за яких умов вони будуть укладати 

угоду чи припиняти медіацію.  

7. Приватність. Як правило, на процесі медіації можуть бути присутніми 

лише конфліктуючі сторони та їх представники, що дає змогу уникнути витоку 

конфіденційної інформації. 

8. Баланс інтересів. Порівняно із силовими методами вирішення 

суперечки, медіація дає змогу рівнозначно врахувати інтереси обох сторін, щоб 

зберегти їх значимість й уникнути несприятливих наслідків у майбутньому. 

Отже, вважаємо обґрунтованим вважати найбільш істотними перевагами 

медіації такі: ефективність, добровільність, швидкість, економічність, 

конфіденційність, можливість вільного вибору медіатора сторонами, гнучкість 

процедури медіації, приватність, баланс інтересів. 

Будь-яке явище, що досліджується, завжди має як позитивні аспекти, так і 

негативні, тому при вирішенні питання про імплементацію процедури медіації 

в законодавство України доцільним буде звернення уваги і на певні недоліки, 

які властиві у процесу медіації: 

1. Ніхто не може змусити сторони медіативного процесу скористатися 

посередництвом, продовжувати його або погодитися з його результатами. 

2. Медіація не панацея й може виявитися процедурою, що не відповідає 

деяким конфліктуючим сторонам і деяким суперечкам. 

3. Медіатор при своїй нейтральності може мати свої власні інтереси в 

конфлікті. 

4. Втручання медіатора та засоби, що він використовує, можуть призвести 

до укладання угод, які будуть передусім результатом зовнішнього впливу, ніж 

внутрішньої мотивації учасників ситуації, що може позначитися на 

результативності цих угод. 

5. Існує потенційна небезпека неадекватного застосування засобів 

втручання медіатора, що може спричинити інтенсифікацію конфлікту [6, c. 278]. 

З урахуванням досліджених позицій, які характеризують недоліки та 

проблеми медіації, вважаємо обґрунтованим виділити такі найбільш істотні 

недоліки медіації: у медіації складніше бути впевненим у професіоналізмі 

медіатора, ніж судді в судовому процесі, до того ж медіатор, як передбачається, 

повинен виступати як фахівець відразу в декількох сферах, що на практиці є 

досить проблематичним; більш сильні сторони отримують можливість 

нав’язувати свою точку зору слабким, оскільки медіація (через свою 

неформальність) надає менше процесуальних гарантій, ніж судовий розгляд або 

арбітраж; суттєва невизначеність можливості залучення медіаторів до 

відповідальності за умисну і ненавмисну шкоду, заподіяну внаслідок 

здійснення ними своєї діяльності; механізм медіації, в центрі уваги якого 
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перебувають спори і конфлікти між приватними конфліктуючими сторонами, 

може приховувати від громадськості деякі суттєві спори, які мають або можуть 

мати соціально значимі наслідки. 

Враховуючи все вище сказане, можна дійти висновку, що медіація має як 

ряд переваг, так і ряд недоліків. Та українське законодавство потребує 

імплементації такої процедури, так як це значно розвантажить судову систему 

та надасть альтернативу у вирішенні спорів.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЇ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ 

В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

Питання реалізації слідчим суддею функції судового контролю є 

актуальним для країн на території усього пострадянського простору. Сьогодні 

проблеми і вимоги, які стоять перед Україною у зв’язку з інтеграційними 

процесами та реформуванням національного законодавства неможливе без 

урахування досвіду цих країн, в яких правова система аналогічна правовій 

системі України. Саме тому, подальше вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства України, врегулювання окремих питань, які 

виникають на стадії досудового розслідування має відбуватися не інакше як з 

урахуванням такого досвіду.  

Інститут слідчого судді широко застосовують країни романо-германської 

правової системи, як Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, ФРН, Франція, 

Швейцарія. Останнім часом такий суб’єкт з’явився в кримінально-

процесуальному законі Латвії, Литви, Молдови та Казахстану. Кримінальними 

процесуальними кодексами цих країн запроваджено процесуальний суб’єкт – 

слідчий суддя, який, не приймаючи справу до свого провадження, вирішує 

окремі питання, пов’язані з попереднім розслідуванням кримінальної справи. 

Відомо, що нині більшість країн пострадянського простору вже 

запровадили або планують запровадити в кримінальне судочинство 

процесуальний суб’єкт – спеціалізований слідчий суддя. 

Так, Кримінально-процесуальний кодекс Латвії прямо містить норми, які 

регламентують процесуальний статус і функції слідчого судді. Відповідно до 

ст. 40 КПК Латвії слідчим суддею є суддя, якому голова районного (міського) 

суду на термін до трьох років у визначеному законом порядку доручив 

контролювати дотримання прав людини в кримінальному процесі. Серед 

основних функцій судді – прийняття рішень про застосування, зміну або 

скасування запобіжних заходів. Він також має право приймати рішення щодо 

заяв про невиправдане порушення в кримінальному процесі охоронюваних 

законом таємниць. Також слідчий суддя сприяє ознайомленню особи, яка має 

право на захист, із матеріалами спеціальних слідчих дій, які не долучаються до 

кримінальної справи (початковими документами). Слідчий суддя не має права 

паралельно зі здійсненням своїх обов’язків з реалізації судового контролю 

розглядати кримінальні справи як суддя першої інстанції.  
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Відповідно до Закону Латвійської Республіки слідчий суддя має такий 

самий правовий статус, що й інші судді. У разі його тимчасової відсутності він 

замінюється суддею іншого районного суду [1]. 

У Кримінально-процесуальному кодексі Республіки Казахстан слідчий 

суддя з’явився з 1 січня 2015 р. Поняття «слідчий суддя» регламентовано в 

ст. 54 КПК РК, відповідно до якої їм визнається суддя суду першої інстанції, до 

повноважень якого належить здійснення судового контролю за дотриманням 

прав, свобод і законних інтересів осіб у кримінальному судочинстві.  

Згідно зі ст. 55 КПК Республіки Казахстан функції слідчого судді 

представлені широким спектром повноважень, серед яких – санкціонування 

застосування (скасування, зміна) запобіжних заходів, продовження строків 

тримання під вартою, домашнього арешту, примусове переміщення без 

утримання під вартою особи в медичну організацію, переміщення 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого в спеціальну дитячу установу, 

тимчасове обмеження користування спеціальними правами, депонування 

показань потерпілого і свідка, стягнення процесуальних витрат у кримінальній 

справі та ін. 

Наголошується, що Законом РК від 31.10.2015 «Про внесення змін і 

доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань 

вдосконалення системи здійснення правосуддя» унесено поправки до 

ст. 55 КПК РК, що стосуються розширення права слідчого судді шляхом 

передачі йому повноважень зі санкціонування ще чотирьох слідчих дій: огляду, 

обшуку, виїмки, особистого обшуку.  

Аналізуючи законодавство Республіки Казахстан, варто зазначити, що з 

появою нового інституту в кримінальному процесі Казахстану спостерігається 

широке застосування альтернативних арешту запобіжних заходів, таких як 

застава, підписка про невиїзд, особиста порука. Зниження чисельності 

заарештованих осіб відповідно повною мірою кореспондується з принципами 

кримінального процесу, що стосуються поваги честі й гідності особистості, її 

недоторканності, а також презумпції невинності [2]. 

За Кримінально-процесуальним законодавством Республіки Молдова 

основним гарантом дотримання прав особистості в досудовому розслідуванні 

виступає суддя із кримінального переслідування, наділений властивими лише 

йому функціями в кримінальному судочинстві. Він є судовим органом, що 

входить до кожної судової інстанції (ч. 3 ст. 29 КПК Молдови). Водночас суддя 

із кримінального переслідування є незалежним відносно інших правоохоронних 

органів і судових інстанцій і виконує свої обов’язки тільки на підставі та у 

межах закону (ч. 5 ст. 26 КПК Молдови). Названий суддя не має права брати 

участь у подальшому розгляді справи як в суді першої інстанції, так і в 

звичайному або винятковому порядку оскарження, в іншому випадку він 
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підлягає відводу (ч. 3 ст. 33 КПК Молдови). Повноваження судді із 

кримінального переслідування охоплюють як функції кримінального 

переслідування, так і судового контролю процесуальних дій, здійснюваних у 

процесі кримінального переслідування (п. 24 ст. 6 КПК Молдови). До основних 

його повноважень входять: розгляд клопотання прокурора про проведення 

слідчих дій, негласних слідчих дій і заходів із забезпечення кримінального 

провадження (ч. 1 ст. 300 КПК Молдови); розгляд скарг на неправомірні дії 

органів досудового слідства та прокуратури (ч. 2 і 3 ст. 300 КПК Молдови); 

розгляд клопотань про скерування кримінального провадження (ст. 31 КПК 

Молдови); виконання функцій, притаманних органам досудового слідства 

(ст. 109, 110 КПК Молдови); здійснення деяких функцій стосовно виконання 

кримінальних вироків (ст. 469–471 КПК Молдови) [3, с. 58]. 

Слід звернути увагу, що в Республіці Молдова суддя із кримінального 

переслідування допитує свідка не тільки з метою закріплення, а й отримання 

нової інформації. Гарантією достовірності та надійності отриманих у такий 

спосіб показань виступає процедура дачі клятви судді, що тягнуть за собою 

настання кримінальної відповідальності в разі відмови або зміни показань. 

Водночас це не перешкоджає використанню допитаної суддею у 

кримінальному переслідуванні особи в проведенні інших слідчих дій із його 

участю. Отже, правовий аналіз положень кримінально-процесуального 

законодавства Республіки Молдова дозволив дійти висновку, що до 

компетенції судді із кримінального переслідування входить здійснення майже 

всіх превентивних судово-контрольних дій.  

За КПК Грузії суб’єктом судового контролю виступає суддя-магістрат 

районного (міського) суду. До його компетенції належить – винесення судової 

ухвали про проведення слідчих дій, пов’язаних з обмеженням конституційних 

прав людини і застосуванням примусових заходів, вирішенням питань про 

застосування запобіжних заходів щодо обвинуваченого, розгляд скарг на 

незаконні дії органу, що здійснює процес, у випадках, передбачених КПК 

Грузії. Питання підсудності, віднесені до компетенції судді-магістрату в разі 

його відсутності або якщо місце слідства не збігається з місцем вчинення 

злочину, можуть бути розглянуті іншим суддею-магістратом або суддею 

відповідного районного (міського) суду за місцем провадження слідства. 

Скарги на прийняті рішення, віднесені до підсудності судді-магістрату, 

розглядає слідча колегія апеляційного суду. Апеляційні скарги на вироки та 

інші підсумкові судові рішення районного (міського) суду або судді-магістрату 

розглядає апеляційна палата апеляційного суду (ст. 20 КПК Грузії) [3, с. 60-61]. 

Отже, розглянута процедура діяльності судді-магістранта свідчить про 

юрисдикційний характер його повноважень, пов’язаних із забезпеченням 
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належного порядку розслідування і судовим захистом конституційних прав і 

свобод осіб, залучених до кримінального судочинства. 

Таким чином, аналіз законодавства країн пострадянського простору щодо 

реалізація слідчим суддею функції судового контролю дозволяє дійти висновку, 

що як правило, відповідні положення законодавства цих країн схожі між собою, 

що свідчить про певну тенденцію наслідування в регламентації досліджуваного 

питання. 

 

Список використаних джерел 

1. О судебной власти: Закон Латвийской Республики от 15.12.1992 с изм. на 30.04.2009. 

URL: http://www.alex-lawyer.lv/zsud.htm (дата звернення: 21.05.2019). 

2. Копбосынов Т. Н. Совершенствование института следственных судей. URL: 

http://infozakon.kz/courts/5102-sovershenstvovanie-instituta-sledstvennyh-sudey.html (дата 

звернення: 21.05.2019). 

3. Адилов С. А. Правовое положение следственного судьи в уголовном процессе 

республики Казахстан: дисс. … канд.. юрид. наук. Москва, 2018. 203 с. 

 



 141 

В. І. Приходько, 

здобувач ДНДІ МВС України; науковий співробітник відділу спеціального транспорту 

науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу 

Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Серед завдань гарантування особистої безпеки громадян, вирішення 

соціальних та економічних проблем і підвищення якості життя суспільства 

проблема забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах України посідає 

одне з провідних місць, оскільки всі ми є учасниками дорожнього руху як водії 

та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі 

тварин [1].  

Заходи адміністративного впливу до порушників найбільш поширені. 

Вони застосовуються відповідно до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із 

дорожнім рухом у межах санкцій, передбачених Кодексом за їх вчинення. 

За останні 30 років на дорогах України трапилося понад 1,2 млн 

дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло близько 200 тис. і травмовано 

більше ніж 1,3 млн осіб. Сьогодні в ДТП щорічно гине близько 7 тис. і зазнають 

травм майже 4 тис. осіб; кожні 12 хвилин виникає дорожня пригода; майже 

кожні 1,5 години гине людина. За добу гине близько 20 і зазнають травм понад 

130 людей; близько 90% загиблих – особи працездатного віку; майже 13% 

загиблих у ДТП в Європі – мешканці України.  

Негативна динаміка ДТП в Україні зумовлена багатьма негативними 

чинниками: недоліками правового та організаційного забезпечення, 

застарілістю національного автопарку, зношеністю дорожньої інфраструктури, 

недосконалістю системи підготовки водіїв, низьким рівнем правової культури 

громадян тощо. Однак головною причиною негараздів є малоефективна 

боротьба з порушеннями правил дорожнього руху [2]. 

У більшості випадків порушення правил дорожнього руху, за які настає 

адміністративна відповідальність, мають формальний склад, і для накладення 

санкції достатньо встановлення факту порушення правил, норм і стандартів 

щодо безпеки руху та експлуатації транспорту. Як і для інших правопорушень 

із формальним складом, установлення причинно-наслідкового зв’язку між 

правопорушенням та настанням чи можливим настанням шкідливих наслідків є 

необов’язковим [3]. 

Вивчення проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема 

адміністративній відповідальності за порушення правил дорожнього руху 
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привернуло увагу велика кількість вітчизняних науковців, а теоретичним 

підґрунтям дослідження слугували наукові праці як українських, так і зарубіжних 

учених, зокрема В. М. Бесчастного, М. Ю. Веселова, Г. В. Галімшиної, 

Г. К. Голубєвої, Т. О. Гуржія, С. М. Гусарова, М. М. Долгополової, В. В. Доненка, 

В. В. Єгупенка, Ю. С. Коллера, О. М. Кучеренка, В. І. Майорова, Д. В. Мамчура, 

М. А. Микитюка, В. А. Мисливого, Р. І. Михайлова, О. Л. Міленіна, 

В. В. Новікова, А. М. Подоляки, В. Й. Развадовського, О. Ю. Салманової, 

А. О. Собакаря, Л. І. Сопільника, М. М. Стоцької, В. М. Шудрікова, Х. П. Ярмакі, 

Р. В. Ярової та ін. 

Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав 

дорожнього руху у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху являє собою 

особливий різновид юридичної відповідальності, а також є специфічною 

формою адекватного реагування держави на протиправні дії з боку окремих 

громадян та юридичних осіб. У юридичній науці виділено загальне поняття 

юридичної відповідальності, яка передбачає обов’язок правопорушника 

зазнавати певних позбавлень державно-владного характеру, зазначених у 

законах України, застосування до правопорушника заходів державного 

примусу, негативну реакцію держави на вчинене правопорушення. 

Зазначимо, що за вчинення адміністративних правопорушень 

відповідними статтями КУпАП застосовуються такі адміністративні стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) штрафні бали; 

4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 

5) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

6) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами, права полювання); 

7) громадські роботи; 

8) виправні роботи; 

9) адміністративний арешт; 

10) арешт з утриманням на гауптвахті. 

Безумовно, адміністративна відповідальність, як правове явище, 

базується на певних принципах – основоположних ідеях, які розкривають 

сутність, природу та призначення юридичної відповідальності і на підставі яких 

повинна будуватися діяльність як правоохоронних органів, так й інших 

суб’єктів публічної адміністрації [4]. 
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На нашу думку можна виділити такі принципи адміністративної 

відповідальності: законність, відповідальність за вчинення лише протиправного 

діяння, відповідальність лише за наявності вини, невідворотність покарання, 

індивідуалізація відповідальності, презумпція невинуватості.  

Викладене вище дає змогу сформулювати поняття адміністративної 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це порядок 

застосування до осіб, які вчинили адміністративні проступки у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху адміністративних стягнень, що тягнуть 

для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, а також морального характеру і 

накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на 

підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного права. 
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ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ ЯК РЕАКЦІЯ НА ДІЮ СТРЕСОГЕННИХ ФАКТОРІВ  

 

Специфіка несення повсякденної служби працівників Національної 

поліції України полягає в необхідності виконання ними професійних обов’язків 

в умовах, ускладнених впливом емоційних і фізичних стресових чинників, що 

спричинено загостренням кримінальної обстановки, напруженістю політичної, 

економічної та соціальної ситуації в державі. Крім того, професійна діяльність 

поліцейських пов’язана із загрозою їх життю, фізичному і психічному 

здоров’ю. Вона нерідко характеризується непередбачуваним перебігом подій, 

що вимагає від правоохоронців готовності до рішучих дій і здатності 

протистояти небезпеці. Такі стресові умови несення служби значно підвищують 

ризик розвитку депресивних розладів і негативних наслідків їх впливу на 

особистість працівників поліції. 

Проблема детермінації депресивних розладів особистості дією 

стресогенних факторів в екстремальних умовах діяльності та їх негативних 

наслідків нині є актуальним напрямом дослідження. Різні аспекти означеної 

проблематики широко висвітлюються у роботах таких науковців, як 

Ю. Александровський, Г. Балл, М. Д’ячeнко, Н. Водоп’янова, В. Клименко, 

М. Корольчук, А. Кулаженко, І. Копотун, Р. Лазарус, А. Маклаков, 

С. Миронець, В. Пoнoмapeнко, І. Приходько, О. Самойлов, Г. Сельє, 

О. Тімченко, С. Фолкман та інші. 

Коли відбувається стресова подія, то порушується гомеостаз організму. 

Порушення починається зі сприйняття стресора. Стресори переривають 

цілісність характеристик певної ситуації. Ці внутрішні або зовнішні зміни 

своєю інтенсивністю і тривалістю створюють умови для відповіді організму.  

У якості стресорів розглядаються життєві події, що систематизуються за 

розміром негативної валентності й часом, необхідним на реадаптацію [1]. 

Стреси в роботі поліцейських виникають із різних причин та своєрідно 

впливають на особистість. Якщо стрес викликаний малозначними подіями і 

повсякденно зустрічається в роботі, то він є короткочасним, а період адаптації 

до нього досить швидкий. Якщо стрес набуває хронічного характеру, то стрес-

фактори довготривало продовжують діяти на людину, й адаптація до такого 

стресу може зайняти досить багато часу. Зазвичай має місце стан підвищеної 

вегетативної збудливості, порушення сну та посилення реакції страху, тривоги. 
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Також відмічаються алкоголізація або наркотизація, суїцидальні тенденції та 

депресивні розлади [2]. 

Депресивні розлади характеризуються постійним сумом, в результаті чого 

порушується активність особистості та знижується інтерес до життя. Як 

зазначається у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

депресії є одним із найбільш поширених психічних порушень, а Україна 

посідає першу сходинку в Європі за кількістю людей (6,3%), що страждають на 

депресивні розлади [3].  

У нормі психіка людини лабільна і здатна до самозцілення в разі 

психічних травм. Депресія – це збій захисних механізмів психіки: психологічні 

захисти або не справляються, або починають виконувати деструктивну роль. 

Неусвідомлюваний внутрішній конфлікт активізується, однак не вирішується, 

виснажуючи ресурси, що за відсутності лікування може навіть призвести до 

смерті. Депресивні розлади поділяються на: ендогенні, які починаються без 

явних причин, можлива генетична схильність (уніполярні та біполярні; з 

психозом і без психозу; легкі, середні та тяжкі; із соматичними симптомами або 

без них; гострі та хронічні розлади), реактивні, або психогенні (внаслідок 

психотравмуючої ситуації), та соматогенні, або органічні (депресія як симптом 

у складі іншого захворювання або стану) [4]. 

В аспекті розгляду досліджуваної проблематики заслуговує на увагу 

явище гендерного парадоксу щодо діагностування депресії та скоєння суїциду, 

а саме: депресивні розлади у жінок діагностують набагато частіше, ніж у 

чоловіків; однак чоловіки майже у 4 рази частіше вчиняють самогубство, ніж 

жінки [3]. Річ не лише у тім, що жінкам простіше виговоритися, а й у тому, що 

в усіх суспільствах роль чоловіка – бути «сильним», не скаржитися на 

проблеми. Вони також, як правило, не завжди визнають, що перебувають у 

стані стресу чи мають психічний розлад, а отже, зростає рівень суїцидального 

ризику. Ще більш небезпечним є те, що, виявивши проблему, чоловіки замість 

лікування та кваліфікованої допомоги обирають алкоголь, який поглиблює 

депресію і провокує імпульсивну поведінку. 

Причиною розвитку депресивних розладів поліцейських може бути 

спадковість, яка зумовлює майже половину всіх випадків (рідше при депресії 

пізнього віку). Таким чином, депресія частіше зустрічається серед родичів 

першої лінії хворих на депресію. Генетичні фактори також впливають на 

розвиток депресивної реакції у відповідь на небажані явища. Інші теорії 

концентруються на зміні рівня нейромедіаторів, включаючи механізми 

регуляції холінової та серотонінергічної нейротрансмісії. Порушення 

нейроендокринної системи може відігравати велику роль, насамперед, у зв’язку 

з можливими розладами гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової, гіпофізарно-

надниркової та гіпоталамо-гіпофізарної систем [4]. 
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Також поява депресивного стану може бути спричинена негативними 

психосоціальними факторами. Епізоду глибокої депресії зазвичай передують 

стреси, тим не менш, такі події, переважно не викликають тривалої, важкої 

депресії у людей, які не схильні до афективних розладів. Як правило, це майже 

не змінює їх поведінку: начебто все добре, тільки щось починає постійно 

тривожити, щось відбувається з власними емоціями, а найгірше полягає в тому, 

що особистість сама не знає, що з нею відбувається. Часто людина, хвора на 

депресію, не може назвати причину або ситуацію в своєму житті, які могли б 

викликати подібний стан. Однак особистість помічає, що колишні способи, за 

допомогою яких вона позбавлялася від поганого настрою, більше не 

спрацьовують – все здається сірим, марним і безнадійним. Крім того, 

ускладнювати перебіг депресії може відсутність близьких та дружніх відносин.  

Важлива роль у практиці діагностики депресії належить біографічному 

методу, оскільки він допомагає узагальнити та систематизувати всі необхідні 

відомості – наявність психічних порушень у родичів, психотравм у дитинстві 

(особливо травматичною є втрата матері у віці до 10 років). 

Основні ознаки депресії за МКХ-10: знижений (пригнічений, тужливий) 

настрій; втрата інтересів і задоволення від раніше приємної діяльності; 

зниження енергії, що призводить до підвищеної стомлюваності. Наявність 

протягом двох тижнів принаймні двох із цих типових проявів депресії в 

поєднанні з іншими ознаками є достатнім критерієм для діагностики легкого 

або помірного депресивного епізоду. При важкій формі депресії відмічаються 

всі три прояви, що комбінуються з такими симптомами, як: порушення сну; 

занижена самооцінка і почуття невпевненості; зниження здатності до 

зосередження і концентрації уваги; почуття провини та самозвинувачення; 

похмуре і песимістичне бачення майбутнього; відсутній (іноді навпаки – 

надмірно підвищений) апетит; думки або дії, пов’язані з аутоагресією або 

суїцидом [5]. 

Лікування депресивних розладів включає три важливих складові – це 

психотерапія, лікарські препарати та підтримка. Психотерапія, особливо 

когнітивно-поведінкова і міжособистісна, ефективна для пацієнтів із великим 

депресивним розладом, як при лікуванні гострих симптомів, так і для 

зменшення ймовірності рецидиву. Як лікарські препарати зазвичай 

використовують селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну 

(СІЗЗС), модулятори серотоніну (5-HT 2 блокатори) та інші антидепресанти 

залежно від особливостей перебігу хвороби. До настання явного поліпшення 

лікарю потрібно систематично спостерігати хворих 1 або 2 рази на тиждень, 

щоб відслідковувати динаміку одужання, вносити відповідні корективи, 

надавати необхідні роз’яснення та підтримку. 
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Отже, руйнуюча сила стресогенних факторів залежить від особистого 

сприйняття їх значимості працівником поліції, ступеня його психологічної 

захищеності та генетичної схильності. За несприятливих обставин комплекс 

негативних чинників професійної діяльності правоохоронців може призвести до 

певних деструктивних наслідків (особливо за наявності психогенної 

травматизації): високого рівня нервово-психічної напруженості, емоційного 

виснаження, астенії, зниження функціональних і адаптивних можливостей, 

психічних (зокрема депресивних) розладів та суїциду тощо. Своєчасне 

звернення по допомогу та ефективне лікування прискорюють одужання, 

відновлюють працездатність, нормалізують психофункціональний стан, 

запобігають ускладненням і рецидивам захворювання, дозволяють уникнути 

утворення їх хронічних форм. 
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НОРМАТИВНІ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАНДАРТУ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЇХ ЯКОСТІ 

 

Появу терміну «адміністративні послуги» у вітчизняній правовій 

доктрині пов’язують з початком адміністративної реформи в Україні, яка стала 

наслідком необхідності реагування держави на зміни, що відбуваються у 

суспільних відносинах, та передбачає побудову «сервісної» держави, основним 

завданням якої є обслуговування потреб фізичних та юридичних осіб, допомога 

і забезпечення реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів. І з 

самого її початку неодноразово вказувалось на необхідність покращення саме 

якості адміністративних послуг. 

Одним з основних документів державної політики в частині 

реформування сфери надання адміністративних послуг є схвалена Кабінетом 

Міністрів України в лютому 2006 р. Концепція розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади [1].  

Відповідно до даної Концепції для підвищення якості надання 

адміністративних послуг необхідно: максимально децентралізувати їх надання; 

забезпечити конкурентоспроможну оплату праці в адміністративних органах, 

сприяти виробленню у працівників мотивації для досягнення кінцевого 

результату, а не формального дотримання правил; розробити стандарти надання 

адміністративних послуг; запроваджувати сучасні форми надання 

адміністративних послуг, що дозволить організувати отримання всіх або найбільш 

поширених адміністративних послуг, які надаються на певному адміністративно-

територіальному рівні, в одному приміщенні; здійснювати оплату послуг 

безпосередньо на місці. Підвищенню якості надання адміністративних послуг 

буде сприяти визначення критеріїв оцінки їх якості та стандартів надання. 

Оцінювання якості надання адміністративних послуг має здійснюватися на 

підставі таких критеріїв, як результативність, своєчасність, доступність, зручність, 

відкритість, повага до особистості, професіоналізм. Виходячи з цих критеріїв, 

встановлюються стандарти надання адміністративних послуг.  

Крім того, для формування єдиного підходу до оцінки якості державних 

послуг Кабінетом Міністрів України 11 травня 2006 року була прийнята 

Програма впровадження системи управління якістю в органах виконавчої 

влади [2], що було обумовлено: відсутністю єдиних для всіх органів виконавчої 

влади стандартів і процедур діяльності; недостатньою орієнтованістю 

діяльності органів виконавчої влади на задоволення потреб споживачів, 

особливо у сфері надання послуг; низькою якістю значної кількості послуг, що 
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надаються органами виконавчої влади; потребою в здійсненні додаткових 

заходів щодо запобігання проявам корупції серед посадових осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави. 

Важливим кроком на шляху оптимізації процесів надання якісних 

адміністративних послуг стало прийняття довгоочікуваного Закону України 

«Про адміністративні послуги» [3]. У цьому Законі про поняття «якості» 

зазначено в ст. 7 «Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг». Про 

якість адміністративної послуги можна стверджувати лише з урахуванням 

закріплення в стандарті критеріїв її якості. Разом з цим, слід зазначити, що в 

ст. 7 Закону, як і в усьому Законі, нічого не говориться про категорію «стандарт 

надання адміністративної послуги», хоча дана стаття стосується саме 

стандартів послуг у сенсі, поширеному в зарубіжних країнах. Адже стандарт 

якості адміністративних послуг – це вимоги щодо надання адміністративної 

послуги, які повинен забезпечити адміністративний орган, а також критерії, за 

допомогою яких можна оцінити, наскільки споживач адміністративної послуги 

задоволений її наданням [4]. 

Тому запровадження стандартів адміністративних послуг – це ще одна 

проблема, яка потребує нагального вирішення. При розробці стандартів щодо 

окремої послуги слід включати до нього вимоги, що забезпечують необхідний 

рівень доступності і якості адміністративної послуги в цілому, а також на 

кожному етапі її надання, включаючи внесення запиту про надання 

адміністративної послуги, його оформлення і реєстрацію, очікування надання 

адміністративної послуги, її одержання, контроль за якістю адміністративної 

послуги. 

Суттєвою новацією Закону України «Про адміністративні послуги» в 

частині надання якісних адміністративних послуг стало введення 

інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, які, за своєю 

суттю, замінили стандарти надання адміністративних послуг. 

Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги» 

інформаційна карта адміністративної послуги містить інформацію про: 

1) суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання 

адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, 

телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту); 2) перелік документів, 

необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх 

подання, а в разі потреби – інформацію про умови чи право на отримання 

адміністративної послуги; 3) платність або безоплатність адміністративної 

послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу; 4) термін надання адміністративної послуги; 

5) результат надання адміністративної послуги; 6) можливі способи отримання 

відповіді (результату); 7) акти законодавства, що регулюють порядок і умови 

надання адміністративної послуги. 
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Своєю чергою, технологічна карта адміністративної послуги містить 

інформацію про порядок надання адміністративної послуги. У технологічній 

карті адміністративної послуги зазначаються: 1) етапи обробки звернення про 

надання адміністративної послуги; 2) відповідальна посадова особа; 

3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); 4) терміни 

виконання етапів (дії, рішення).  

Інформаційна і технологічна карти адміністративної послуги 

затверджуються суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну 

адміністративну послугу, що надається відповідно до закону, а в разі, якщо 

суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому підпорядковується. 

Ще одним напрямком по підвищенню якості послуг є переведення їх 

надання в електронний варіант. Міжнародний досвід показує, що технології 

електронного управління сприяють поліпшенню ефективності і якості 

адміністративних послуг, зниженню корупції, зниженню адміністративного 

тягаря для громадян і бізнесу, а також посиленню демократії та 

конкурентоспроможності. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття 

Закону України «Про електронні довірчі послуги». Ним передбачається вільний 

обіг електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими 

можливостями, а також забезпечення свободи договору у сфері електронних 

довірчих послуг.  

Таким чином, ефективна робота за цими напрямами, безумовно, сприятиме 

підвищенню якості адміністративних послуг, зробить їх доступними для 

громадян, і організацій, зорієнтує діяльність суб’єктів надання адміністративних 

послуг на інтереси споживачів, підвищить якість і ефективність адміністративно-

управлінських процесів в органах державної влади. 
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БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

 

Останнім часом набуває розповсюдження використання дорогоцінних 

металів у формі банківських металів у банківських операціях, що пов’язано з 

політичними і фінансовими подіями останнього десятиріччя, які довели, що 

банки та уряди (навіть економічно розвинутих країн) не спроможні забезпечити 

економічну стабільність, а чим меншою є гарантії такої стабільності, тим 

більшою є довіра до дорогоцінних металів як до засобів накопичення.  

Національний ринок банківських металів набирає обертів. Якщо до 

2014 року операції з банківськими металами, депозити, номіновані у 

банківських металах та інші операції з банківськими металами майже зовсім не 

використовувалися, то на сучасному етапі, завдяки суттєвій зміні нормативного 

регулювання у цій сфері, операції з банківськими металами набувають 

популярності.  

Право НБУ на здійснення операцій з банківськими металами закріплене у 

п. 15 ст. 7 Закону «Про Національний банк України», в якій зазначається, що 

НБУ забезпечує здійснення операцій з банківськими металами [1]. Банкам 

дозволяється здійснювати операції з банківськими металами на підставі 

банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг (ст. 47 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [2]). 

Банківські метали як об’єкти банківських операцій досліджували у своїх 

роботах Т. А. Латковська [3], Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна [4], М. В. Сідак [5], 

Л. П. Чиж [6] та інші, проте, враховуючи суттєве оновлення законодавства у цій 

сфері в Україні, їх роботи частково втратили свою актуальність.  

Банківськими металами є дорогоцінні метали, які представлені зливками 

та порошками, доведеними (афінованими) до найвищих проб відповідно до 

світових стандартів, що підтверджується сертифікатом якості, та монетами 

(інвестиційними, пам’ятними і сувенірними монетами, виготовленими з 



 152 

дорогоцінних металів найвищої проби). Необхідно підкреслити, що правовий 

режим банківських операцій з банківськими металами у зливках і порошках 

відрізняється від правового режиму операцій з банківськими металами у формі 

монет. У цьому розділі зосередимо нашу увагу на аналізі правового 

регулювання банківських операцій з банківськими металами у формі зливків. 

Операції з банківськими металами можуть здійснювати НБУ та банки 

України. До операцій з банківськими металами у таких формах, що можуть 

здійснюватися НБУ, відносяться: відкриття металевих рахунків у закордонних 

банках (п. 5 ст. 42 Закону «Про НБУ»); купівля-продаж валютних цінностей з 

метою монетарного регулювання (п. 6 ст. 42 Закону «Про НБУ»); зберігання 

банківських металів (п. 7 ст. 42 Закону «Про НБУ»); купівля-продаж 

банківських металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і 

ліцензування (п. 7 ст. 42 Закону «Про НБУ»); розміщення золотовалютних 

резервів (самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних 

операцій) (п. 8 ст. 42 Закону «Про НБУ»); операції з золотовалютними 

резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних 

рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче 

категорії А (п. 8 ст. 42 Закону «Про НБУ») [1].  

До операцій з банківськими металами, що можуть здійснюватися 

банками, відносяться: купівля, продаж, обмін банківських металів на 

валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку (п. 1 

ст. 10 Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок 

торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку 

України, затвердженому Постановою правління НБУ від 02.01.2019 № 1 

(надалі – Положення НБУ від 02.01.2019 № 1 [7]); власні операції з торгівлі 

банківськими металами в межах установлених лімітів відкритої валютної 

позиції (п. 2 ст. 10 Положення НБУ від 02.01.2019 № 1); операції з банківським 

металами в найвищих пробах банківських металів у зливках і порошках із 

сертифікатами якості, а також із монетами (п. 3 ст. 10 Положення НБУ 

від 02.01.2019 № 1); операції з купівлі-продажу банківських металів без 

фізичної поставки за дорученням клієнтів-юридичних осіб (окрім банків) за 

безготівкові гривні виключно з використанням поточних рахунків (п. 4 ст. 10 

Положення НБУ від 02.01.2019 № 1); операції з торгівлі банківськими металами 

на міжнародних ринках із визнаними виробниками (або їх представниками), 

юридичними особами, що здійснюють виготовлення (карбування) монет із 

дорогоцінних металів (або їх представниками) та банками-нерезидентами 

(п. 5 ст. 10 Положення НБУ від 02.01.2019 № 1); операції (власні операції та 

операції за дорученням клієнтів) на умовах маржинальної торгівлі з іноземними 

контрагентами (виключно з іноземними банками та/або іноземними 

небанківськими фінансовими установами, якщо ці установи мають право 

здійснювати торгівлю іноземною валютою/банківськими металами відповідно 
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до законодавства країни, де вони зареєстровані, та підпадають під наглядову 

діяльність відповідних органів нагляду за фінансовими установами іноземних 

держав) (п. 6 ст. 10 Положення НБУ від 02.01.2019 № 1); операції з торгівлі 

банківськими металами за дорученням клієнта за курсом та в сумі, визначеними 

клієнтом у його заяві або дорученні на проведення такої операції, порядок 

надання яких визначається у договорі між клієнтом та банком; валютні операції 

на умовах «своп» на валютному ринку України (із іншими банками, клієнтами 

банку (уключаючи міжнародні фінансові організації) (п. 8 ст. 10 Положення 

НБУ від 02.01.2019 № 1) [8]. 

Аналіз норм вищевказаних нормативних актів дозволяє констатувати, що 

до банківських операцій з банківськими металами відносяться: торгівля 

банківськими металами, їх обмін, зберігання, відкриття металевих рахунків, 

розміщення золотовалютних резервів та операції з золотовалютними резервами 

України. Враховуючи, що правовий режим розміщення золотовалютних 

резервів та операції з золотовалютними резервами України були розглянуті 

нами при дослідженні правового режиму монетарного золота як активу 

золотовалютного резерву, вважаємо доцільним зосередити увагу на торгівлі 

банківськими металами, їх обміні, зберіганні банківських металів та відкритті 

металевих рахунків у закордонних банків. 
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науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) 

ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ:  

ПЕРСПЕКТИВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

У сучасних умовах існує розгалужена мережа схем виведення коштів із 

легального обігу, а також легалізації коштів, які отримані в результаті 

протиправних (злочинних) оборудок і можуть бути використані для 

незаконного збагачення окремих суб’єктів.  

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – 

легалізація, «відмивання»), в умовах поширення «тіньової» економіки стала 

загальнодержавною проблемою і потребує вирішення саме на державному 

рівні. Актуалізують цю проблему і внутрішні особливості легалізації «брудних» 

грошей, що набувають форм прямого продовження кримінальних економічних 

відносин.  

В Україні кримінальна відповідальність за легалізацію передбачена 

ст. 209 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Протягом часу 

свого існування (з 2001 року) вказана норма зазнала низки змін (останні – 

відповідно до Закону від 10.11.2015 № 770-VIII). Проте, ні внесені законодавчі 

зміни, ні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України до цієї норми не 

вплинули на підвищення ефективності її застосування. Ст. 209 КК України й 

надалі піддається критиці з боку фахівців, здебільшого у зв’язку з тим, що є 

недостатньо ефективною у застосуванні, зокрема складною та неоднозначною 

для сприйняття є викладена у нормі об’єктивна сторона злочину, що нерідко 

дозволяє «відмивачам» уникати кримінальної відповідальності тощо [1; 2; 3; 4; 5]. 

Статистика Генеральної прокуратури України свідчить про те, що у 

період 2015–2018 років в Україні було зареєстровано 865 кримінальних 

правопорушень за ознаками ст. 209 КК України, при цьому лише 191 таке 

кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом 

(22%) [6]. 

Своєю чергою, за даними судової статистики, протягом зазначеного 

періоду судами України винесено 62 обвинувальні вироки за вчинення таких 

злочинів (у 2015 – 24; у 2016 – 16; у 2017 – 5; у 2018 – 17) [7]. 
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Таким чином, не дивлячись на достатню незначний показник виявлених 

та поставлених на облік кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України, 

значна кількість таких справ була закрита, а кількість обвинувальних вироків 

судів становить лише 7% від загальної кількості порушених проваджень. 

Слід зазначити, що з метою гармонізації законодавства з вимогами 

міжнародних стандартів у сфері протидії легалізації, фінансуванню тероризму і 

розповсюдження зброї масового знищення в Україні протягом останніх років 

неодноразово вносилися відповідні законодавчі зміни.  

У грудні 2018 року Урядом України внесено на розгляд Верховної Ради 

України законопроект «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 9417 

від 19.12.2018), у якому пропонується визнати таким, що втратив чинність 

однойменний Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [8]. 

Законопроект, як зазначається у супровідних документах, розроблений на 

виконання п. 26 Плану заходів на 2017–2019 роки з реалізації Стратегії 

розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 30.08.2017 № 601-р; п. 35 та п. 586 

Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також з 

метою забезпечення імплементації відповідних міжнародних стандартів, 

зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) тощо [8]. 

Проведений аналіз законопроекту дозволяє стверджувати, що в ньому у 

переважній більшості відтворюються положення чинного Закону від 14.10.2014 

№ 1702-VII, а запропоновані новели здебільшого уточнюють та деталізують 

деякі його положення. За цих обставин, коли фактично концепція Закону 

залишається не змінною, слід погодитися з фахівцями, які зазначають про 

доцільність внесення змін до чинного Закону, а не прийняття нового [9]. 

Зазначеним законопроектом пропонується внесення значної кількості 

змін до низки законодавчих актів України, у тому числі й до КК України [8]. На 

жаль, запропоновані зміни не стосуються вдосконалення положень ст. 209 КК 

України, неефективність застосування якої свідчить про невідповідність її 

проблемам суспільних відносин, захист яких вона має забезпечувати. 

Проведене в ДНДІ МВС України дослідження зазначених проблем надає 

підстави виокремити декілька недоліків аналізованої кримінально-правової 

норми, що слід віднести до причин низької ефективності її застосування [10]. 

Перш за все, це нечіткість конструкції зазначеної норми та 

неоднозначність трактування її положень у правозастосовчій діяльності. 
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Зокрема, складним для сприйняття є викладення у нормі ознак, які 

характеризують об’єктивну сторону цього злочину, та у своїй сукупності 

визначають поняття легалізації. 

Так, надане у ч. 1 ст. 209 КК України поняття «легалізації» є достатньо 

громіздким та важким для застосування. Наведений у нормі максимально 

можливий перелік дій, спрямованих на легалізацію незаконно отриманого 

майна, не сприяє однозначному розумінню суті «відмивання», яке, на наш 

погляд, полягає в умисних діях, спрямованих на надання майну, одержаному в 

результаті вчинення злочину, що передував легалізації, вигляду легального 

характеру походження.  

Крім того, вбачається, що у ст. 209 КК України неоднозначно визначений 

предмет злочину. Так, у ч. 1 статті мова йде про майно, кошти (у т. ч. прав на 

них) та доходи, одержані злочинним шляхом. При цьому в Законі від 14.10.2014 

№ 1702-VII кошти, майно, майнові і немайнові права законодавцем визначені 

як «активи», а «доходи, одержані злочинним шляхом» – як будь-яка вигода, 

одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує 

легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи 

нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.  

Вочевидь, що термінологія, яка використовується у ст. 209 КК України 

для позначення предмета злочину підлягає уодноманітненню з метою 

уникнення розбіжностей при її застосуванні в практичній діяльності. Доцільно, 

на нашу думку, застосовувати термін – «активи», що вже присутній в 

антилегалізаційному законодавстві, або ж «майно», який більше притаманний 

вітчизняному кримінальному законодавству, ніж термін «доходи». Крім того; 

терміном «майно» в його цивільно-правовому розумінні охоплюється також і 

поняття «кошти», майнові права та обов’язки. 

Враховуючи суспільну небезпечність легалізації (відмивання) злочинних 

доходів службовими особами, вбачаємо за доцільним підтримати висловлені в 

науковій літературі пропозиції щодо доповнення ч. 3 ст. 209 КК України такою 

особливо кваліфікуючою ознакою, як вчинення легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, службовою особою з використанням 

свого службового становища. 

Вважаємо, що включення до зазначеного законопроекту змін до статті 

209 КК України сприятиме його вагомості для забезпечення протидії та 

запобігання легалізації (відмиванню) злочинних доходів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ГРАНТОВОГО ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК  

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема, виходячи з 

положень Бюджетного Кодексу України [1] та Закону України про наукову і 

науково-технічну діяльність (далі – Закону про науку) [2], фінансове 

забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні здійснюється за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій 

та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших 

джерел, не заборонених законом.  

Одним із основних інструментів реалізації державної політики у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування, яке 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Кошти державного 

бюджету виділяються на підтримку основної діяльності державних наукових 

установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на 

проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) 

розробок, а також на фінансування окремих наукових і науково-технічних 

програм, проектів (програмно-цільове фінансування) та надання грантів [2].  

Однією з форм надання бюджетних коштів на конкурсній основі для 

реалізації наукових досліджень і розробок, якій слід приділити особливу увагу, 

є грантове фінансування. 

Грант – поняття, що широко застосовується в різних галузях. Грантами 

називають субсидії, виплати, стипендії, пожертви тощо. В англійській мові 

поняття «grant» визначається як: 1) подарунок; 2) субсидія, дотація; 

3) одноразова грошова виплата; 4) стипендія [3, с. 122]. В тлумачному словнику 

грант визначається як вид субсидії, що надається підприємствам, організаціям 

та фізичним особам на безоплатній основі і для здійснення конкретних проектів 

в галузі науки, культури, освіти [4, с. 392].  

Відповідно до статті 1 Закону про науку грант – це фінансові чи інші 

ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, 

фізичними особами, у тому числі іноземними, та (або) міжнародними 

організаціями для розвитку матеріально-технічної бази для провадження 
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наукової і науково-технічної діяльності, проведення конкретних 

фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці наукових (науково-

педагогічних) працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах, 

визначених надавачами гранту [2].  

С. В. Васильєв вказує, що грант – це трансфер з бюджету, який видається 

на конкурсній основі на умовах, передбачених договором між 

грантоотримувачем і грантонадавачем з метою проведення прикладних 

наукових досліджень за темами, пов’язаними з розвитком пріоритетних 

напрямів науки, техніки та технологій [5, с. 37]. На думку Н. І. Платонової, 

грант – це точкове фінансування нової тематики, що дозволяє знаходити нові 

напрями для досліджень, а у випадку, якщо дослідження виявиться 

нерентабельним, воно може бути швидко припинено [6, с. 118]. 

Г. К. Есенгазина наполягає, що грант – це грошові кошти, які виділяються 

державою в порядку державного замовлення на виконання наукових 

досліджень і розробок, в порядку благодійності для фінансової підтримки 

наукових установ, вчених тощо, використання яких підтверджується звітом 

[7, с. 11].  

В. П. Кухар, Б. Р. Кияк, В. І. Онопрієнко стверджують, що започаткована 

в США модель NSF, через яку надаються державні гранти на розвиток наукової 

та науково-технічної діяльності, поширилася в усьому світі [8, с. 6]. 

М. Г. Сбруєв, відповідно до проведених досліджень, зазначає, що в США 

системи базового та грантового фінансування сформувалися паралельно і на 

сучасному етапі між ними існує певний баланс [9, с. 144]. 

Наявні різні погляди науковців на грантову систему. Г. С. Батигін вважає, 

що грантова система – несправедлива, оскільки в «грантрайдингу» перемагає не 

кращий чи розумніший, а пристосованіший, оскільки наукова установа чи 

науковий співробітник, які бажають отримати гранти, мають бути обізнаними з 

процедурою отримання грантів, через необізнаність багато хто з них не подає 

заявки на отримання грантів [10, с. 68]. Л. Ф. Шмідт визначає, що хоч грантова 

система підтримки наукових проектів і погана, але всі інші форми 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності ще гірші, і підкреслює, 

що грантова система підтримки є альтернативою відомчому розподілу ресурсів 

[11, с. 117]. 

Необхідно відмітити, що на виконання положень Закону про науку в 

Україні постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 528 був 

утворений Національний фонд досліджень України (далі – Фонд) [12] з метою 

стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвитку 

національного дослідницького простору та його інтеграції до світового 

дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та 
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її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню 

науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами 

вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, 

сприяння міжнародному обміну інформацією та вченими, залученню учнівської 

та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності, сприяння 

виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації 

конкурсів за запитом центральних органів виконавчої влади або інших 

замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої 

влади або замовниками відповідних коштів, популяризації наукової і науково-

технічної діяльності, та уповноваженою на реалізацію державної політики у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності в межах. Фонд є державною 

бюджетною установою, основним завданням якого є грантова підтримка: 

1) фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, 

суспільних та гуманітарних наук; 2) прикладних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки. Фонд є головним розпорядником бюджетних коштів. 

Кошти Фонду формуються за рахунок: коштів державного бюджету; 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів 

України; інших джерел, не заборонених законодавством.  

Підтримуючи позицію багатьох науковців щодо перспективності 

грантового фінансування, слід зазначити, що для України гранти є цікавою 

новацією, що відкриває можливості отримання бюджетного фінансування за 

конкурентним принципом для виконання наукових досліджень з орієнтацією на 

конкретний результат. Поступово зростатиме роль новоствореного 

Національного фонду досліджень України, як інструменту розподілу 

бюджетних асигнувань у формі грантів на проведення наукових досліджень і 

розробок. Грантова підтримка, що надається за результатами конкурсного 

відбору, забезпечить зростання ефективності видатків, адже саме узгодження 

цілей, шляхів їх досягнення та необхідних для цього ресурсів дасть можливість 

забезпечити максимальну ефективність реалізації проектів при раціональному 

використанні матеріальних та інтелектуальних ресурсів, що має особливе 

значення в умовах обмеженості фінансування. 
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ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 

 

Відповідно до теоретичної концепції постіндустріального суспільства, яке 

отримало назву інформаційного, інформація і знання продукуються в єдиному 

інформаційному просторі – стають головними продуктами виробництва. На 

сучасному етапі розвитку криміналістики роль головного чинника як для 

систематизації криміналістичних знань, так і для інтеграції в їх системі 

сучасних досягнень інших наук властива інформатиці. До головних категорій 

криміналістичної інформатики як наукового напрямку відноситься категорія 

«інформація», а також категорії «інформатизація» і «моделювання». Вивченням 

знання (епістеми від гр. πιστήμη «знання») як такого, його будови, структури, 

функціонування та розвитку займається філософсько-методологічна дисципліна 

епістемологія. Якщо гносеологія розгортає свої уявлення навколо опозиції 

суб’єкт–об’єкт, то для епістемології базовою є опозиція об’єкт–знання. 

Епістемологи виходять не з «гносеологічного суб’єкта», що здійснює пізнання, 

а скоріше з об’єктивних структур самого знання. Це важливо для нашої 

проблематики, оскільки ми вважаємо, що найбільш перспективним напрямком 

розвитку судово-експертної діяльності є створення експертних систем, що 

функціонують за допомогою штучного інтелекту. Напрям експертних систем 

для судової експертизи не є новим. У спеціальній літературі зустрічається 

більш широке поняття «експертна інформаційна система», причому виділяють 

експертні системи взагалі і експертні системи для певної експертної предметної 

області (криміналістичної, автотехнічної і т. ін.). Формалізація практичного 

досвіду і знань у конкретній предметній області є необхідною умовою 

побудови штучного інтелекту, покликаного в тій чи іншій мірі замінити 

експерта. Саме із зазначеною метою досліджуються когнітивні і поведінкові 

особливості людини-експерта і їх облік при оцінці доказового значення 

експертизи ще близько 20-ти років тому. Наразі необхідно розробити базовий 

програмний продукт, на основі якого можна спроектувати системи підтримки 

судової експертизи та інші інтерактивні системи гібридного інтелекту, 

наповнюючи їх конкретним змістом залежно від експертної методики, що 

застосовується. У загальному розумінні експертної системою є інтелектуальна 

комп’ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або 

кількох експертів в певній області застосування, і здатна робити логічні 

висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних 

завдань без участі експерта. Нинішнім трендом юридичного ринку України є 
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Legal tech (Лігал теч), що можна описати як галузь бізнесу, що спеціалізується 

на інформаційно-технологічному обслуговуванні професійної юридичної 

діяльності. Таке обслуговування не обходить і законодавець, який намагається 

створити в Україні електронний суд. Показовим є впровадження останньою 

судовою реформою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

(далі – ЄСІТС), яка покликана забезпечувати обмін документами в електронній 

формі між судами та учасниками судового процесу, його фіксування і 

можливість проведення засідання в режимі відеоконференції. 

З 1 січня 2019 ЄСІТС функціонувала в тестовому режимі. На жаль, 

зважаючи на консенсус в юридичній спільноті щодо не повної готовності судів 

до роботи з системою, не повної готовності самої системи, Вища рада 

правосуддя запропонувала Держаній судовій адміністрації відкликати 

оголошення про створення та забезпечення функціонування ЄСІТС. Це і було 

зроблено 1 березня.  

Процесуальні документи в електронному вигляді судом можуть бути 

надіслані учасникам судового процесу після їх реєстрації в системі обміну 

електронними документами на офіційному веб-порталі «Судова влада 

України». 

У результаті такої реєстрації буде можливість викликати судового 

експерта до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення 

повістки про виклик по електронній пошті. При цьому спрямована на цю 

адресу повістка про виклик вважається отриманою в разі підтвердження її 

отримання експертом відповідним листом (ч. 1 ст. 135 і ч. 2 ст. 136 

КПК України). Як приклад доцільним буде привести однойменний штучний 

інтелект американської компанії LawGeex, реалізований у формі платформи на 

основі хмарних технологій, який здатний переглядати та аналізувати документи 

на основі певних критеріїв. У лютому 2018 року відбувся експеримент у формі 

змагання між штучним інтелектом LawGeex і юристами. Обом сторонам дали 

ідентичні завдання: проаналізувати на наявність ризиків 5 типових договорів 

про нерозголошення (11 сторінок А4, 1153 параграфа, 3213 пунктів), що містять 

30 правових питань. Оцінювалися швидкість і точність виконання. 

Незалежними суддями були професори університетів Стенфорда і Дюка. 

Учасниками були 20 досвідчених юристів з «топових» фірм. Результати 

змагання вражають. За критерієм точності аналізу результат LawGeex склав 

94%, що відповідає найкращому результату серед юристів при тому, що 

середня точність останніх склала 85%. На виконання завдання найбільш 

швидкому юристу знадобилася 51 хвилина, при цьому їх середній результат 

становив 94 хвилини. Штучний інтелект LawGeex впорався за 26 секунд, крім 

того, організатори відзначили, що під час виконання завдання юристи випили 

12 чашок кави – тоді як роботам кава не потрібна. Безперечно, що подібні 
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технології можна використовувати в судово-експертної діяльності. При тому, 

що платформа з подібними можливостями, може об’єднати цілі класи судової 

експертизи, наприклад економічної чи експертизи об’єктів інтелектуальної 

власності. Найбільш дискусійними питаннями в такому випадку будуть: 

компетенція і компетентність осіб, які зможуть використовувати подібну 

платформу; її стандартизація і сертифікація; надійність і статус результатів; 

відповідальність і т. ін. З початком функціонування ЄСІТС і електронного суду 

в Україні матеріали кримінальних проваджень також оцифровуватимуться, 

тому питання внесення об’єктів дослідження для тих видів судових експертиз, 

які працюють безпосередньо з документами, буде вирішене. Р. Курцвейл 

(англ. Raymond Kurzweil), відомий американський винахідник і футуролог, 

технічний директор в області машинного навчання і обробки природної мови 

Google, прогнозує, що в 2020 році персональні комп’ютери досягнуть 

обчислювальної потужності, як і у людського мозку, а в 2022 – у США і Європі 

будуть прийматися закони, що регулюють відносини людей і роботів. 

Діяльність роботів, їх права, обов’язки та інші обмеження будуть 

формалізовані. З огляду на перспективу застосування експертних систем на 

основі штучного інтелекту в області судової експертизи необхідно вже зараз 

міркувати не про співвідношення правових і спеціальних знань, а про 

співвідношення останніх і штучного інтелекту. Філософія штучного інтелекту 

досліджує питання про «мислення машин», наприклад: чи може машина діяти 

розумно; чи може вона вирішувати проблеми, які людина вирішує за 

допомогою міркувань; чи однакова природа людського і штучного інтелекту; 

чи є в своїй основі людський мозок комп’ютером. Виходячи із зазначених 

позицій і враховуючи, що «категоріальний апарат криміналістики базується, 

зокрема, на основі філософії», необхідно вирішувати низку питань, пов’язаних 

зі штучним інтелектом і спеціальними знаннями. Пропонуємо почати з такого: 

чим є штучний інтелект щодо спеціальних знань: суб’єктом (носієм) знань або 

засобом застосування? 
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ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ  

У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

Єдиною підставою виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди є 

протиправна дія. Також до елементів її кваліфікації віднесено: наявність шкоди, 

причинний зв’язок, вина деліквента. Вина є обов’язковою умовою у 

зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої злочином. 

Право потерпілого від злочину на компенсацію шкоди – невід’ємне право 

громадян, елемент правового статусу особи. 

Відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні регулюється 

Законом України «Про міжнародне приватне право», Кримінальним 

процесуальним кодексом України, постановою Пленуму Верховного Суду 

України від 31.03.1989 № 3 «Про практику застосування судами України 

законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і 

стягнення безпідставно нажитого майна». Окрім зазначених нормативно-

правових актів відшкодування шкоди, заподіяної злочином, також регулюється 

міжнародними нормативно-правовими актами, а саме міжнародними 

договорами про правову допомогу. Україною ратифіковано 46 договорів про 

міжнародну допомогу з іншими країнами світу, такими як Китайська Народна 

Республіка, Сполучені Штати Америки, Арабська Республіка Єгипет, 

Республіка Кіпр, Республіка Болгарія, Республікою Куба, Республікою Індія, 

країнами Співдружності Незалежних Держав.  

Міжнародні договори про правову допомогу визначають, що питання 

відшкодування шкоди, заподіяної злочином визначає суд, який розглядає 

кримінальну справу. 

Тому згідно з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованою Україною із 

застереженнями від 10.11.1994, кожна з Договірних Сторін на умовах, 

передбачених цією Конвенцією, визнає і виконує рішення судів з кримінальних 

справ про відшкодування збитку, винесені на території інших Договірних 

Сторін. 
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Правовідносини між країнами в кримінальному процесі щодо видачі осіб, 

які вчинили кримінальне правопорушення, визначаються Кримінальним 

процесуальним кодексом України, норми якого відповідають міжнародним 

договорам.  

Згідно з частиною 1 статті 56 Конвенції, Договірні Сторони 

зобов’язуються відповідно до умов, передбаченими цією Конвенцією, за 

вимогою видавати один одному осіб, що перебувають на їх території, для 

притягнення до кримінальної відповідальності або для приведення вироку у 

виконання [1]. 

Тому країни можуть або направляти запит до Договірної країни для 

притягнення до кримінальної відповідальності особи, а відповідно і вирішення 

питання щодо відшкодування збитку, заподіяного злочином, або ж для 

вирішення питання відшкодування шкоди, як і притягнення до кримінальної 

відповідальності, особа, винна у вчиненні кримінального правопорушення, 

видається Договірною Стороною іншій Договірній Стороні, яка направила 

запит на видачу винної особи. 

Згідно з частиною 1 статті 567 Кримінального процесуального кодексу, 

видана в Україну особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності 

або щодо неї може бути виконано вирок суду лише за ті злочини, за які 

здійснена видача (екстрадиція). 

При цьому обмеження, висловлені компетентним органом іноземної 

держави під час прийняття рішення про видачу особи в Україну, є 

обов’язковими при прийнятті відповідних процесуальних рішень, що визначено 

частиною 2 статті 567 Кримінального процесуального кодексу України. 

На даний момент відповідно до пункту 10 частини 1 Кримінального 

процесуального кодексу України протягом кримінального провадження 

потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним 

правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом. 

Також, частина 1 статті 128 цього ж Кодексу передбачає, що особа, якій 

кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням 

завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального 

провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до 

підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за 

законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями 

підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння [2]. 

Особливістю процедури відшкодування шкоди потерпілому внаслідок 

злочину є також те, що воно регулюється і цивільним правом. До прикладу, 

згідно з частиною 1 статті 1207 Цивільного кодексу України шкода, завдана 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок злочину, 
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відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього 

Кодексу, державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо 

вона є неплатоспроможною [3]. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що інститут відшкодування 

шкоди, заподіяної злочином, – міжгалузевий. Адже це питання регулюється як 

нормами кримінального, так і цивільного законодавства. 

Щодо врегулювання цього питання на міжнародному рівні, то відповідні 

колізійні норми визначають, що за загальним правилом шкода відшкодовується 

за «законом суду». 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У РОБОТІ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

 

Протягом місяця добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових 

матеріалів та спеціальних засобів у квітні 2019 року населенням було здано 

1036 снарядів, 654 міни, а також 135 запалів та скільки ще залишається 

вибухонебезпечних предметів в обігу нелегально можна тільки здогадуватися. 

Всього протягом 2018 року піротехнічними підрозділами ДСНС України було 

здійснено 10 917 виїздів, виявлено, вилучено та знешкоджено 168 812 таких 

об’єктів. Крім цього у 2018 році до поліції надійшло 2 420 неправдивих 

повідомлень про замінування [1; 2; 3]. Тягар перевірки інформації при таких 

повідомленнях та знешкодження небезпечних об’єктів покладено на спеціально 

створений Департамент вибухотехнічної служби Національної поліції. Щоб 

ефективно та якісно виконувати свої завдання фахівці повинні не тільки мати 

належну професійну підготовку, але й інноваційне технічне забезпечення, яке 

дозволяє гарантувати безпеку як правоохоронців, так і цивільного населення. 

Прикладом таких новітніх досягнень у галузі вибухознавства є світова практика 

використання безпілотних роботів нового покоління, здатних вирішувати 

складні тактичні задачі на місці події.   

Найбільш популярними роботами-розмінувальниками на даний момент є 

роботи серії tEODor та Telemax. 

TEODor вважається великим роботом-розміновувачем для виконання 

поліцейських і військових завдань. Його вартість близько 750 000 $. Сильний 

маніпулятор та надзвичайно висока надійність робота роблять його 

пріоритетним для виконання найнебезпечніших та найскладніших завдань в 

усьому світі [4; 5]. До основних переваг tEODor можна віднести наступні 

характеристики: 

1. Великі потенційні можливості. При відносно невеликих розмірах 

(довжина / ширина / висота: 1300/685/1240 мм) робот обладнаний 

програмованим шестиосним маніпулятором з дальністю стріли 2860 мм і 

вантажопідйомністю до 130 кг. Ще однією унікальною особливістю цього 
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пристрою є те, що маніпулятор має лінійну вісь в нижньому важелі. Це, 

зокрема, спрощує всі лінійні рухи і спрощує роботу.  

2. Радіокерування. Ви можете керувати роботом або за допомогою 

радіостанції з великою зоною покриття або за допомогою волокно-оптичного 

кабелю на відстані до 200 м. Повністю інтегрована передача радіочастотної 

мережі IP (унікальний числовий номер) з додатковими ретрансляторами, 

дозволяє керувати роботом надійно, безпечно, та без помилок. 

3. Простота в користуванні. Автоматична зміна інструменту дозволяє 

без великих клопотів (просто натиснувши на панелі керування потрібну 

кнопку) швидко замінити один інструмент на будь-який інший із магазину 

інструментів, який розташований на роботі; 

4. Потужна відеоінсталяція. Камери панорамування / нахилу в якості HD 

та функція «картинка в картинці», яка дає змогу виконувати декілька функцій 

на одному екрані керування. У базовій версії система бачення складається з 

двох приводних камер, плюс одна оглядова камера та одна камера захоплення. 

Камери нічного бачення, 3D-камери або інфрачервоні камери доступні як опція; 

5. Стійкість до складних умов середовища. Діапазон допустимих 

температур від –20 °C до +60 °C дозволяє без ніяких перешкод 

використовувати робота в українському кліматі; 

6. Додаткові опції. Оскільки оператор робота може знаходитися на 

відстані десятків метрів від самого робота та враховуючи те, що через 

відеозв’язок неможливо оцінити реальну відстань, до предмета, бо відеокамери 

оснащені різними лінзами, які спотворюють зображення, для ефективної роботи 

маніпулятором tEODor обладнаний захватами з вбудованим лазерним 

далекоміром та детекторами з точним вимірюванням відстані. Також tEODor 

додатково оснащений свердлами, гайковими ключами, молотком, системою 

струменевого різання, ножицями, пилою, подрібнювачем та ще багатьма 

функціями [4; 6; 7]. 

До серії роботів Telemax входять Telemax 4 x 4, Pro, Hybrid, Plus, Recce. 

Всі вони оснащені різними шасі та маніпуляторами. Всі (крім telemax RECCE) 

мають маніпулятор з інструментом Point Center Control, що дає змогу 

працювати з особливою обережністю, захоплювати предмети мов пальцями, 

магазин інструментів з автоматичним режимом заміни і численними 

запрограмованими послідовностями рухів. Широкий вибір аксесуарів, що 

підходять для всіх роботів і з серії telemax, дозволяє адаптуватись до широкого 

спектру запитів практики і необхідності виконання конкретних завдань. 

Тelemax 4 x 4 це колісний варіант початкового рівня з широкою колісною 

базою та приводом для оперативного виконання завдань в складних умовах 

місцевості або на рихлій землі. Тelemax HYBRID, PRO та PLUS подібні між 

собою моделі, які характеризуються поєднанням маніпулятора і різними 
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розмірами «тулуба» робота. Тelemax RECCE компактна і потужна система 

розвідки без маніпулятора, яка надає детальну інформацію про 

місцезнаходження потрібних об’єктів, особливо в поєднанні з модулем 

створенням 3D-карти. 

Найбільш популярним у «саперній роботі» є telemax PRO. На відміну 

відробота tEODor, telemax: оснащений семиосним маніпулятором, який є більш 

маневреним, що дозволяє виконувати більш делікатну роботу, але з меншою 

вантажопідйомністю (до 20 кг); за допомогою шасі telemax може регулювати 

власну висоту, чим збільшує відстань, до якої може дотягнутися. Також до 

даного шасі може кріпитися колісна база, що збільшить прохідність робота; 

telemax добре справляється у роботі із так званими «брудними бомбами» (тобто 

такими, які комбінують вибуховий елемент і додатковий руйнівний елемент, 

наприклад, радіозабруднення, хімічної чи біологічної небезпеки), дозволяючи 

своєму оператору знаходитись у броньованому спеціальному автомобілі під час 

проведення робіт із знешкодження вибухового пристрою. Тelemax може зібрати 

із зараженої території об’єкти, зразки речовин або інші необхідні речі та 

доставити їх у автомобіль, подаючи вилучені об’єкти через спеціальний отвір у 

кузові транспортного засобу, при тому дозволяючи оператору залишатися у 

безпечному місці [4; 7]. 

Також цікавим фактом про telemax та tEODor роботів є те, що вони 

можуть бути озброєні мисливською рушницею Benelli M4 Super 90 12-го 

калібру з різними видами оптики. Рушниця фіксується на маніпуляторі, що дає 

змогу нею ефективно користуватися [6; 7]. 

Міністерство оборони Саудівської Аравії в 2013 році придбало кілька 

роботів, які використовуються підрозділами для видалення бомб. Більше 2600 

осіб пройшли спеціальне навчання щодо використання цих роботів. Саудівські 

сили безпеки високо оцінили ефективність робота tEODor, зокрема 4 липня 

2016 року офіцери зірвали спроби підриву консульства США в Джидді за 

допомогою tEODor, який розібрав 8 саморобних вибухових пристроїв навколо 

консульства протягом п’ятигодинного вікна. Зловмисник мав лише кілька 

хвилин для того, щоб підірвати свій жилет, доки охорона підійшла до нього 

біля стоянки сусідньої лікарні [8]. У липні того ж року поліція Далласа 

використовувала робота, що знищує бомби, оснащеного вибуховим пристроєм, 

щоб зупинити підозрюваного, який стріляв у правоохоронців. На пристрої було 

прикріплене вибухонебезпечне обладнання, щоб нейтралізувати підозрюваного, 

пізніше ідентифікованого як Міхей Хав’єр Джонсон. При цьому небезпечному 

інциденті маніпулятор врятував життя семи з дванадцяти офіцерів [9]. Таких 

прикладів практичної значущості роботів в рутинній роботі поліцейських, 

військових, працівників органів безпеки можна привести багато. 
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Підсумовуючи вищесказане можна дійти висновку, що інженери, 

створивши роботів-саперів, роботів-транспортерів, роботів-нейтралізаторів, 

роботів-аналізаторів вдало підмінили людину у цій небезпечній сфері. Кожного 

року ці засоби вдосконалюються, розробляються нові моделі, розширюються 

їхні можливості, з’являються додаткові функції. Такими інноваційними 

технологіями повинні бути забезпечені і українські спеціальні служби.  
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Н. В. Тимофєєва, 

кандидат юридичних наук; завідувач сектору почеркознавчих досліджень, технічного 

дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень 

Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

 

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ 

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 

 

З криміналістичної точки зору допит – це засіб збирання і перевірки не 

лише доказів, а й такої інформації, відомості про факти і обставини, що мають 

орієнтуюче значення, які слідчий чи інша уповноважена особа отримує від 

допитуваного шляхом проведення бесіди за допомогою вербальної та 

невербальної комунікації. Предмет допиту утворюють обставини, які входять 

до предмета доказування, а також інші обставини, які можуть надати допомогу 

у всебічному, повному, об’єктивному кримінальному провадженні [1, с. 487].  

Б. В. Романюк зазначає, що спеціалісти своїми спеціальними знаннями, 

уміннями та навичками сприяють слідчому у проведенні допитів, а саме, 

допомагають йому: 

– консультаціями, поясненнями при підготовці до проведення слідчої дії; 

– виявити певні біопсихічні дані особи й установити психологічний 

контакт з допитуваним; 

– вибрати в рамках закону й етики засоби психологічного впливу на 

допитуваного; 

– точніше та повніше зрозуміти допитуваного, особливо певних фахівців, 

які використовують у розмові спеціальні професійні терміни; 

– встановлювати обізнаність допитуваного щодо питань, які вимагають 

спеціальних знань; 

– методично правильно спрямувати допит, з дозволу слідчого, ставлячи 

питання допитуваному; 

– правильно усвідомити певні дані про обстановку й обставини злочину, 

що відтворюються показаннями особи, яка допитується; 

– глибше і професійніше розібратися в спеціальних питаннях щодо 

виникнення та протікання події злочину, причин та умов, що йому сприяли; 

– усвідомити спеціальні правила, нормативні документи, що стосуються 

регулятивної діяльності, пов’язаної із учиненим правопорушенням у певній 

області суспільного виробництва чи діяльності;  

– зрозуміти (одночасно й допитуваному) незрозумілі для нього терміни і 

положення нормативних документів, проведених експертиз; 

– установити обставини, способи та мотиви злочинних дій; 
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– негайно припиняти неправдиві показання, пояснення певних 

специфічних діянь, осягнення та розуміння яких базується на наявності 

спеціальних знань; 

– точніше встановити способи та інші дані, що стосуються учиненого 

злочину; 

– зафіксувати пред’явлені допитуваним документи або предмети, що 

мають значення для справи, способами криміналістичної зйомки, виготовлення 

зліпків з предметів тощо; 

– визначити вірогідність правдивості показань допитуваних; 

– зафіксувати за допомогою технічних засобів процес проведення допиту; 

– скласти зі слів допитуваного складний план (схему), фоторобот; 

– правильно використовувати спеціальну термінологію для записів в 

протоколі допиту, у тому числі правильно фіксувати документи і предмети, які 

передбачається направити разом з окремими дорученням про допит іншому 

слідчому [2, с. 237–238]. 

Допитуваними особами зазвичай є свідки (очевидці) нещасного випадку, 

потерпілий, службові особи, працівники підприємства, представники 

контрольно-наглядових органів та ін. 

Специфікою допиту згаданих осіб у кожному випадку є необхідність 

з’ясування низки обставин, пов’язаних умовами виробничої діяльності, 

організацією певних процесів, посадовими обов’язками, порядком виконання 

певних робіт тощо. Тобто, «професійна» складова предмета допиту – 

особливість цієї слідчої (розшукової) дії при розслідуванні злочинів проти 

безпеки виробництва.  

У багатьох випадках визначальний вплив на результативність допиту у 

провадженнях про злочини проти безпеки виробництва має підготовка до його 

проведення, якою слідчі часто нехтують, що призводить до необхідності 

повторних допитів з метою усунення дефіциту інформації та інших недоліків. 

Так, поширені випадки, коли проводиться допит щодо загальних обставин 

нещасного випадку, а потім, у ході вже іншої слідчої (розшукової) дії (зазвичай 

також допиту), відбувається уточнення різних специфічних обставин, які не 

були з’ясовані при попередньому допиті. Такі помилки надають додаткові 

можливості особам, які не зацікавлені давати правдиві показання, оцінити 

можливості та обізнаність слідчого і вжити заходів з метою подальшої протидії 

розслідуванню.  

Така ситуація зумовлена, як було зазначено, недоліками підготовки до 

проведення допиту, а часто взагалі її відсутністю.  

Справедливо зазначити, що тактичні прийоми розслідування так званих 

загальнокримінальних злочинів поширюються і на розслідування злочинів 



 175 

проти безпеки виробництва. Але у цьому випадку застосування загальних 

тактичних прийомів допиту не завжди буде достатнім.  

Саме тому особливе значення має своєчасне залучення спеціаліста до 

проведення допиту, а особливо під час його підготовки.  

Зміст допомоги спеціаліста під час підготовки до допиту включає низку 

дій, спрямованих на створення умов для успішного проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії. А саме: 

1. Опрацювання термінології. Спеціаліст орієнтує слідчого щодо 

ключових понять і термінів (загальних і спеціальних), що стосуються або 

можуть стосуватись предмета допиту і будуть використовуватись під час його 

проведення як допитуваними особами, так і самим слідчим.  

2. Вивчення документів. Спеціаліст допомагає визначити документи, які 

потрібно вивчити перед проведенням допиту.  

3. Ознайомлення з матеріалами технічного розслідування нещасного 

випадку.  

4. Формулювання запитань для допиту. Допомога спеціаліста потрібна 

для визначення характеру, послідовності та змісту запитань для різних 

категорій допитуваних.  

За результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень, найбільш 

вдалим підходом убачається групування запитань для службових осіб. 

Узагальнення правозастосовної практики дозволило сформулювати наступний 

алгоритм допиту:  

1. Організаційно-правова та професійна складова запитань.  

2. Посадові обов’язки та вимоги з охорони праці.  

3. Контроль за додержанням правил охорони праці. 

4. Навчання безпечним прийомам праці, інструктаж.  

5. Забезпеченість і використання засобів індивідуального захисту. 

6. Хто дав розпорядження, хто керував виконанням робіт, стан 

технологічного оснащення, обладнання, робочого місця і т.д.  

7. Заходи реагування на нещасний випадок (медична допомога, 

повідомлення керівництва, уповноважених органів, ким і які заходи вжито для 

збереження обстановки на місці події). 

8. Технічне розслідування нещасного випадку.  

Такий загальний алгоритм може бути застосований під час допиту різних 

категорій осіб у будь-яких кримінальних провадженнях про злочини проти 

безпеки виробництва.  

Окремо потрібно підкреслити значення допомоги спеціаліста під час 

проведення допиту, що полягає у фіксації процесу допиту за допомогою 

технічних засобів.  
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Так, під час проведення допиту доцільно проводити відеозапис, що у 

подальшому дасть можливість додатково проаналізувати спільно зі 

спеціалістом окремі аспекти, які цікавлять слідчого (поведінка, намагання 

допитуваного маніпулювати за допомогою своїх спеціальних знань, уточнення, 

роз’яснення незрозумілих термінів та ін.).  

Отже, головною особливістю проведення допитів у кримінальних 

провадженнях про злочини проти безпеки виробництва є необхідність 

встановлення (з’ясування) специфічних обставин та фактів, що зумовлені 

особливим порядком правової регламентації правовідносин у сфері охорони 

праці. Для різних учасників трудових правовідносин, залежно від їх службового 

становища, організаційної форми підприємства, виду господарської діяльності 

та ін. встановлюються різні повноваження, права і обов’язки. Сформувати 

об’єктивне, системне та повне уявлення про ці обставини допомагає спеціаліст.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ 

КАТЕГОРІЇ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК»  

У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ 

 

Успішне оволодіння методологією і методикою проведення наукового 

дослідження сприяє оптимальній та ефективній організації наукової творчості, 

що є умовою результативності наукової діяльності. 

З огляду на методологічні основи наукового дослідження кримінального 

проступку в кримінальному праві України необхідно чітко відповісти на 

запитання: про передбачувану провідну наукову ідею кримінального 

проступку; сутність кримінального проступку як явища (об’єкта, предмета 

дослідження); суперечності, які виникають у процесі введення кримінального 

проступку до кримінально-правового поля; стадії, етапи розвитку (або 

тенденції) кримінального проступку. Враховуючи зазначені вище теоретичні 

положення, вважаємо за доцільне зупинитися на характеристиці основних 

методів, що використані у нашому дослідженні. 

Метод діалектичного матеріалізму. В аспекті дослідження явища 

кримінального проступку в кримінально-правовій сфері його застосування 

дозволяє розглядати співвідношення адміністративних і кримінальних норм в 

умовах постійного розвитку, взаємодії матеріального й ідеального, 

забезпечуючи матеріалістичний підхід до зазначеного явища. Він допомагає 

прослідкувати характер суспільних відносин при формуванні відносин 

правових. Головним законом діалектики вчені-філософи вважають закон 

єдності і боротьби протилежностей, який розкриває джерело розвитку всього, 

що існує, відповідно до якого є суперечності (певний зв’язок протилежностей). 

Зміст цього закону полягає в тому, щоб віднайти в досліджуваному явищі 

протилежності й розглядати їх боротьбу як ключовий фактор послідовного 

формування явища – кримінального проступку.  

Наступним методом, який хоча і виник історично раніше, ніж діалектико-

матеріалістичний, однак не втратив своєї актуальності й сьогодні, є метод 

абстрагування. Застосування абстрагування при дослідженні кримінального 

проступку дозволяє запропонувати нові дефініції, сформувати склади 

проступків, визначати їх типові ознаки. 

Органічно пов’язані між собою в науковому пізнанні аналіз і синтез. 

У межах цього дослідження фактично нема питань, вирішення яких не було б 

пов’язано з аналізом і синтезом дійсності або юридичних конструкцій.  
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Наступним є історико-матеріалістичний метод, що затвердився у XIX ст. 

як один із найголовніших методів наукового пізнання. Застосування історико-

матеріалістичного методу в дослідженні кримінального проступку у 

кримінально-правовій сфері дозволяє встановити співвідношення понять 

«злочин», «адміністративне правопорушення» та «кримінальний проступок», 

з’ясувати місце кримінального проступку в системі кримінально-правових 

категорій. 

Метод структуралізму широко застосовується в дослідженні сутності 

кримінального проступку, а також визначенні основних елементів його 

структури. 

Застосування системного методу для пізнання поняття «кримінальний 

проступок» дає підстави розглядати його як утворення з інтеграційними 

якостями, яке має відповідні умови для саморозвитку, а також притаманну 

лише йому структуру і функціональність. 

Системний підхід безпосередньо пов’язаний зі структурно-

функціональним, системно-діяльнісним, системно-генетичним тощо. 

З метою вивчення функцій кримінального проступку застосовується 

функціональний метод. Функціональний аналіз дозволяє встановити, наскільки 

повно реалізуються та захищаються права і свободи людини у кримінальному 

переслідуванні за кримінальними проступками. 

Для вивчення внутрішніх і зовнішніх зв’язків об’єкта дослідження 

суттєве значення має моделювання. Модель спрямована на розчленовування 

об’єкта пізнання, на виділення деяких його істотних елементів, що підлягають 

формалізації й оцінці варіантів та ефективності дії. 

Сама ж концептуальна модель запровадження кримінального проступку, 

на нашу думку, дозволяє вивчити шляхи законодавчого закріплення категорії 

«кримінальний проступок», допоможе окреслити коло діянь, які доцільно до неї 

віднести. 

Соціологічний метод дослідження використовувався при вивченні 

документів і статистичних даних, при проведенні анкетування. Цей метод 

дозволяє з високим ступенем імовірності визначити рівень правової свідомості 

в суспільстві (стан правопорядку), думку працівників правоохоронних органів 

із проблемних питань щодо запровадження інституту кримінального проступку 

у кримінальному законодавстві України. 

Герменевтичний (пізнавально-процедурний або тлумачний) метод сприяє 

кращому розумінню текстів нормативно-правових актів, важливих документів 

чи праць. Це дозволяє роз’яснювати та витлумачувати внутрішній зміст 

останніх, а також понять, визначень і термінів, які доводиться опрацьовувати.  

Синергетичний метод. Сутність синергетичного підходу як 

загальнонаукового методу полягає в тому, що він пояснює виникнення систем 
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здатністю явищ і процесів до спонтанної (такої, що не зумовлена їх попереднім 

розвитком) самоорганізації . 

Порівняльно-правовий метод. Використання зазначеного методу в межах 

дослідження проблем кримінального проступку дозволяє врахувати тенденції 

розвитку кримінального законодавства в державах із наближеними до України 

правовими системами, уникнути некоректних рішень, запозичити позитивний 

досвід законотворення з цього питання. 

Для повноцінного аналізу кримінального проступку як складної системи 

неправомірного діяння необхідне застосування цілої низки методів в тому числі 

й кількісно-якісні методи, які поширені в різних галузях науки, а саме: 

наукометрія, бібліометрія, інформетрія. 

Водночас розглянуті методи не вичерпують методологічне різноманіття 

підходів до пізнання питань кримінального проступку в кримінальному 

законодавстві України, але, на нашу думку, саме вони є найбільш 

затребуваними інструментами в їх пізнанні. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

За останні роки поняття «публічне адміністрування» набуло широкого 

розповсюдження та передбачає надання адміністративних послуг 

європейського рівня шляхом впровадження у практику діяльності принципів 

демократичного управління. 

Уперше поняття «публічне адміністрування» у 1887 році ввів Вудро 

Вільсон в есе під назвою «The Study of Administration» (укр. «Вивчення 

адміністрації»), за допомогою якого було сформовано окремий науковий та 

освітній напрям, що отримав свій подальший розвиток.  

Дефініція «публічне адміністрування» у вузькому розумінні 

розглядається як професійна діяльність державних службовців, що включає всі 

види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду, а у широкому 

розумінні – система адміністративних інститутів з ієрархією влади, за 

допомогою якої відповідальність за виконання державних рішень спускається 

зверху донизу [1]. 

У загальновживаному розумінні публічне адміністрування є різновидом 

управлінської діяльності інституцій публічної влади, завдяки якій держава та 

громадянське суспільство забезпечують самокерованість усієї суспільної 

системи та її розвиток у певному, визначеному напрямі [2, с. 489]. 

Публічне адміністрування – це:  

– форма реалізації публічного управління, яке здійснюють 

представницькі органи демократичного врядування через свої виконавчі 

структури (В. М. Мартиненко) [3, c. 20–21];  

– складова публічного управління (врядування), метою якого постає 

розвиток держави на засадах демократії з використанням ефективних новітніх 

методів і технологій управління та направлених на забезпечення громадян на 

рівні світових стандартів (К. Колесникова) [4];  

– регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення 

законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття 

адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних 

послуг. Його складовими вони вбачають: державне управління, де суб’єктом 

виступає держава в особі відповідних структур та громадське управління, де 

суб’єктами є недержавні утворення (С. І. Чернов, С. О. Гайдученко) [5, с. 8–9]. 
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Публічне адміністрування, як зазначають О. М. Ястремська і Л. О. Мажник, 

є багатоплановим визначенням, що охоплює безліч інститутів сучасного 

суспільства. На їх думку, воно знаходиться в призмі трьох глобальних підходів: 

ринково-ліберального – сформульований у концептуальних моделях нового 

менеджменту, оновленого управління і спирається на ринкову модель «байдужу 

до політики», у якій громадянин постає в образі споживача; ліберально-

комунітаристського – розвивається в концепції «політичних мереж» і 

спирається на розвиток структурних взаємин (договірних) між політичними 

інститутами держави та суспільства, визнає рівність громадян; демократичного 

громадянства – спирається на особливе «сприйнятливе» адміністрування, яке 

покликане служити громадянину [6, с. 5–6].  

Загалом у теорії адміністративного права наявні різні підходи до 

визначення публічного адміністрування. Так, В. Галунько, П. Діхтієвський, 

О. Кузьменко та С. Стеценко вважають, що публічне адміністрування, як форма 

реалізації публічної влади, характеризується: 1) зовнішнім виразом реалізації 

завдань (функцій) виконавчої влади; 2) адміністративною діяльністю публічної 

адміністрації; 3) здійснюється з метою задоволення публічного інтересу; 

4) негативно відмежовується від: законодавчої діяльності; здійснення 

правосуддя; політичної діяльності виконавчої влади; діяльності, спрямованої на 

задоволення приватних інтересів [7, c. 19–20]. 

Отже, публічне адміністрування – це законодавчо-визначена діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на виконання норм законів 

та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних 

рішень та надання адміністративних послуг. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

З метою виконання поставлених завдань щодо реформування сфери 

інтелектуальної власності в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» в 

2016 році Уряд схвалив Концепцію реформування державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні [1], якою передбачено 

запровадження дворівневої структури державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності шляхом створення національного органу 

інтелектуальної власності, який належатиме до сфери управління Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку). За таких 

умов Мінекономрозвитку забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері інтелектуальної власності, а новостворений національний 

орган інтелектуальної власності виконує окремі публічні функції (владні 

повноваження) з реалізації державної політики у зазначеній сфері. 

Відповідно до Концепції національний орган буде державною 

організацією, що утвориться на базі державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), належатиме до сфери 

управління Мінекономрозвитку та провадитиме некомерційну господарську 

діяльність. До основних завдань такого органу відноситиметься:  

– участь у реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 

власності; 

– розроблення та внесення на розгляд головного органу в системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, пропозицій 

щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності і вдосконалення законодавчих та підзаконних актів у 

зазначеній сфері; 

– вивчення, аналіз та узагальнення досвіду іноземних держав, а також 

практики застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності; 

– проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

– провадження діяльності, пов’язаної з охороною нетрадиційних об’єктів 

права інтелектуальної власності та інших результатів інтелектуальної 

діяльності (доменні імена, генетичні ресурси, традиційні знання, фольклор 

тощо); 
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– здійснення державної реєстрації об’єктів права інтелектуальної 

власності (видача охоронних документів); 

– здійснення функцій Міжнародного пошукового органу та Органу 

міжнародної попередньої експертизи; 

– здійснення функцій, пов’язаних із контролем за дотриманням вимог 

законодавства у сфері авторського права і суміжних прав; 

– реєстрація фактів передання (ліцензування) прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, що охороняються на території України; 

– ведення державних реєстрів прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

– визнання недійсними прав інтелектуальної власності у досудовому 

порядку (post-grant opposition); 

– підготовка та видання офіційних бюлетенів із питань інтелектуальної 

власності, формування та підтримання баз даних; 

– проведення науково-дослідних робіт із питань удосконалення правової 

охорони інтелектуальної власності, інформаційного та ресурсного забезпечення 

сфери інтелектуальної власності; 

– підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності; 

– атестація та ведення реєстру представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених); 

– методологічна, методична та інформаційна допомога центральним 

органам виконавчої влади, науковим установам та навчальним закладам,  

мікро-, малому та середньому підприємництву з питань, пов’язаних із правовою 

охороною та комерціалізацією прав інтелектуальної власності; 

– методологічна, методична та інша допомога правоохоронним органам 

щодо захисту прав інтелектуальної власності; 

– здійснення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної 

власності і представництво інтересів України в зазначеній сфері у міжнародних 

організаціях відповідно до законодавства; 

– підготовка інформаційних та навчальних матеріалів, а також 

проведення просвітницьких заходів для підвищення обізнаності, поваги та 

розвитку культури суспільства у сфері інтелектуальної власності; 

– посередництво у розв’язанні спорів про порушення прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

– здійснення інших функцій, визначених законодавством. 

24 травня 2018 року Мінекономрозвитку власним наказом утворив 

Державну організацію «Національний офіс інтелектуальної власності» (далі – 

НОІВ) та затвердив її статут [2]. А 5 червня цього ж року відомості про НОІВ 

внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань національний офіс.  
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Як бачимо, такий підхід відомства щодо створення НОІВ не узгоджується 

з проголошеним у Концепції підходом до створення НОІВ на базі Укрпатенту. 

Єдине що залишив Мінекономрозвитку, це його фінансування за рахунок 

надходжень від Укрпатенту, які отримані від зборів за дії, пов’язані з охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності [3]. Також цей підхід 

Мінекономрозвитку не узгоджується з проголошеним курсом на створення 

«єдиного вікна» щодо публічних послуг у сфері інтелектуальної власності та 

загальнодержавним курсом на оптимізацію кількості державних підприємств, 

що підтверджується визнанням Укрпатент, НОІВ, державної організації 

«Українське агентство з авторських та суміжних прав» та Державної 

інноваційної фінансово-кредитної установи закладами, що входять до 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності [4]. 

Отже, наразі процес реформування державної політики у сфері 

інтелектуальної власності не завершений. Оскільки новоутворений 

національний орган Мінекономрозвитку – НОІВ, замість виконання ним 

передбачених Концепцією функцій як ліквідованої 2016 року Державної 

служби інтелектуальної власності, так і ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності», здійснює лише функції бюджетного 

адміністрування. 
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ПРОСТУПОК У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  

 

Спроба гуманізації у сфері кримінальної відповідальності, наближення 

норм та принципів кримінального права до міжнародних стандартів, 

визначення пріоритету непорушності прав, свобод та інтересів людини і 

громадянина, об’єктивно обумовлюють створення та введення в дію нового для 

українського законодавства інституту, який передбачає впровадження 

відповідальності за вчинення кримінальних проступків. Прийняття у 2012 році 

Кримінального процесуального кодексу [1] заклало початок розвитку 

кримінального процесуального законодавства, спрямованого на дотримання 

прав та свобод людини, насамперед перегляду форми кримінального 

провадження. За даними науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса [3], у першому кварталі 2018 року 

було обліковано 147 760 кримінальних правопорушень.  

При цьому із загальної кількості розслідуваних злочинів особливо тяжкі 

становлять – 3,8%, тяжкі – 31,5%, а злочини середньої та невеликої тяжкості – 

64,7%. Разом з тим некваліфіковані крадіжки сягають 48,4% (ч. 1 ст. 185 

Кримінального кодексу України (далі – КК України) [2]), розбої – 0,4% (ч. 1 

ст. 187 КК України) та грабежі – 2,1% (ст. 186 КК України).  

Це призводить до того, що замість розслідування тяжких та особливо 

тяжких злочинів слідчі змушені займатися досудовим розслідуванням 

правопорушень, які не становлять істотної суспільної небезпеки. Цей інститут 

не є новим для правової системи на території сучасної України.  

Певні ознаки кримінального проступку існували в нормотворчості вже за 

часів Київської Русі, наприклад, договір 911 року князя Ігоря з греками, Руська 

Правда, Статут Володимира Всеволодовича тощо [5]. Для них є характерним 

багатоманітність термінології щодо позначення кримінального діяння, 

використання при певних об’єктивних ознак, становлення поділу 

кримінального правопорушення на певні види. У сучасному кримінальному 

праві Республіки Польщі ще з історичних часів міститься поділ діяння на 

злочин та проступок. Кримінальний закон Австрійської республіки також 
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лишив такий поділ. За ним злочин – це винне небезпечне діяння, за яке 

передбачена санкція у вигляді довічного позбавлення волі або позбавленням 

волі на певний строк, а діяння з виною у формі необережності, яке передбачає 

більш м’яке покарання є проступком [5].  

Матеріальні ознаки кримінального проступку передбачають поглинання 

багатьох складів правопорушень складами злочинів. Формальні ознаки 

кримінального проступку виражені у наявності в санкціях кримінально-правих 

норм покарань, які мають ознаки заходів адміністративного впливу. 

Особливості визначення діяння, як елемента об’єктивної сторони 

кримінального проступку у вигляді дії чи бездіяльності, виражається у ознаці 

протиправності і суспільної небезпечності. Саме друга ознака є базовим 

критерієм, за яким потрібно відмежовувати кримінальний проступок від 

злочину та адміністративного правопорушення. Суспільна небезпека 

визначається через дві її складові: характер і ступінь. Для кримінального 

проступку необхідна така достатня суспільна небезпечність, щоб вийти із 

розряду адміністративних проступків та одночасно не  перейти до злочину. 

Невирішеним залишається питання відносно гуманізації кримінально-

правової політики шляхом криміналізації окремих адміністративних 

правопорушень. Процедура криміналізації передбачає нормативне закріплення і 

суспільне визнання певних діянь злочинними. Однією з підстав криміналізації є 

сучасні виклики часу, тобто реальна і достатня небезпека від такого  діяння, яке 

підлягає криміналізації. Втім,  не підлягають криміналізації діяння, які можуть 

призвести до конкуренції норм КК України чи викликати складнощі у процесі 

кваліфікації, імовірність допущення грубих помилок. З огляду на це, 

криміналізація більшої частини адміністративних правопорушень вважається 

недоречною.  

Між тим введення інституту кримінального проступку викликає ще одну 

дискусію у доктрині кримінального права: які саме заходи державного примусу 

слід застосовувати – стягнення чи покарання? Ми погоджуємось із думкою 

вчених А. Музики, В. Куца [4], які вважають необхідним застосування 

відмінного від покарання заходу примусу. 

До однієї з обов’язкових ознак покарання належить наявність судимості, 

що і відрізняє його від інших заходів державного примусу. Із змісту 

дослідженого законопроекту стає очевидним, що кримінальні проступки не 

будуть мати наслідком судимість. Отже, «кримінальне стягнення» є заходом 

державного примусу, що застосовується до особи за обвинувальним вироком 

суду, полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод та не тягне за 

собою судимості. 

Основною причиною поділу кримінального правопорушення на злочини 

та проступки є гуманізація кримінально-правової політики держави, а також 
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забезпечення гарантій додержання основоположних прав людини та 

оптимізація роботи органів дізнання й досудового розслідування. 

Запровадження проступку відповідає сучасним тенденціям правового 

регулювання, тому що категорію злочинів невеликої тяжкості складають 

діяння, зовсім різні за характером і ступенем небезпеки для суспільства. 

Водночас запровадження змін щодо кримінального проступку потребує 

перегляду традиційної системи побудови КК України та зміни поглядів на 

поняття злочину та адміністративного правопорушення. 
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МОНІТОРИНГ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МВС УКРАЇНИ:  

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

Поняття «моніторинг» (від англ. monitoring, в перекладі – «відстеження», 

на базі латинського кореня monitor – «що нагадує, попереджає») стало сьогодні 

доволі відомим і вживаним як у науці, так і в інших сферах суспільної 

практики. У загальному змісті «моніторинг» означає безперервне стеження за 

яким-небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному 

результату [1, с. 538]. Отже, мова йде про постійне спостереження за будь-яким 

процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. Інакше 

кажучи, якщо діагностика ситуації здійснюється систематично з певною 

заданою періодичністю і з використанням однієї й тієї ж (у всякому разі, 

базової) системи індикаторів, ми маємо справу з моніторингом. 

Метою запровадження моніторингу надання сервісних послуг є 

забезпечення систематичного спостереження надавача цих послуг та інших 

заінтересованих осіб за процедурою їх надання, а також інформаційно-

аналітична підтримка прийняття рішень щодо нормативно-правового, 

організаційного й методичного забезпечення ефективного та якісного 

функціонування системи надання сервісних послуг. 

Різні аспекти публічних (у т. ч. сервісних) послуг досліджували 

В. Б. Авер’янов, К. К. Афанасьєв, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, 

Ю. П. Битяк, І. В. Зозуля, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, В. С. Долечек, 

С. В. Ківалов, А. В. Кірмач, І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, В. І. Курило, Є. О. Легеза, 

Р. С. Мельник, Г. М. Пиcapенко, А. О. Селіванов, В. П. Тимощук, 

В. В. Цвєтков, Ю. П. Шаров та багато інших відомих вітчизняних учених. 

Сучасна ситуація в країні вимагає перебудови засад інформаційно-аналітичної 

діяльності та, перш за все, створення систем моніторингу і відповідної бази, 

яка забезпечить управління повною, об’єктивною і актуальною інформацією 

для компетентного всебічно зваженого підходу до підготовки і прийняття 

рішень будь-якого рівня. Дослідження систем моніторингу в різних сферах 

людської діяльності висвітлені в працях таких науковців, як М. А. Ажажа, 

С. В. Барабашева, О. Є. Волосович, В. К. Галіцина, М. С. Данько, 
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І. В. Єдгарова, І. В. Калачова, С. І. Неделько, А. В. Осташков, Т. В. Мамотова, 

Ю. В. Мазур, С. В. Матюкін, Л. О. Попова, І. І. Репін, В. Н. Ретинська, 

О. А. Рудич, А. Є. Слівак, С. О. Телешун, Ю. П. Шаров, А. Ю. Шевякова. 

Багато фундаментальних праць щодо системи моніторингу також відносяться 

до теорії інституцій, представниками якої виступають М. Блауг, Д. Еггертсон, 

Р. Нельсон, Д. Норт, Д. Ходжсон та інші іноземні науковці. 

У системі моніторингу надання сервісних послуг потрібно прийняти до 

уваги, що ці послуги визначаються організацією надання, якістю і 

доступністю, а також характеризуються сукупністю кількісних і якісних 

параметрів, які дозволяють вимірювати, враховувати, контролювати та 

оцінювати результат надання таких послуг. При цьому для різних послуг і 

різних категорій одержувачів доступність послуги може визначатися різними 

кількісними та якісними характеристиками, як загальними (територіальна 

наближеність уповноваженого органу, наявність інформаційних стендів, 

можливість безперешкодного доступу до приміщення тощо), так і 

специфічними для групи одержувачів (їх адміністративна правосуб’єктність). 

Задоволеність одержувача послуги характеризується як оцінкою результату, 

так і оцінкою процесу взаємодії, що обумовлює потребу у виділені як 

конкретних характеристик послуги, так і параметрів обслуговування 

споживачів [2, с. 65]. 

У залежності від галузі застосування моніторингова діяльність у сфері 

надання сервісних послуг органами публічної влади зокрема спрямовується на 

вивчення якості надання сервісних послуг за певними критеріями (наприклад, 

за критерієм результативності) з метою оптимізації відповідних 

адміністративних процедур і підвищення ефективності сервісної діяльності 

органів публічної влади. Також слід зазначити, що будь-які аспекти якості 

надання послуг нерозривно пов’язані із задоволенням потреб та інтересів 

суб’єктів звернення за їх наданням [3, с. 420]. 

Моніторинг надання сервісних послуг органами публічної влади 

здійснюється через: 

– аналіз матеріалів засобів масової інформації щодо сервісної діяльності 

органів публічної влади; 

– відвідування службових приміщень органів публічної влади з вільним 

режимом доступу; 

– проведення бесід з персоналом суб’єктів надання сервісних послуг та 

громадянами, які одержували такі послуги; 

– використання повідомлень окремих громадян про порушення їх прав, 

як одержувачів сервісних послуг, та надання відповідної правової оцінки діям 

суб’єктів надання таких послуг; 

– фіксацію умов та порядку надання сервісних послуг в органах 

публічної влади за допомогою відео- і фотозйомки; 
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– візуальне спостереження за діями персоналу суб’єктів надання 

сервісних послуг під час публічного виконання ними своїх обов’язків та 

прийому громадян; 

– опрацювання та систематизацію отриманих даних; 

– підготовку висновків і рекомендацій щодо підвищення ефективності та 

якості в процесі надання сервісних послуг, їх належне оформлення та 

доведення до відома суб’єкта звернення за отриманням; 

– подальше спостереження за впровадженням наданих рекомендацій та 

пропозицій і відповідне реагування [3, с. 422–423]. 

Отже, моніторинг надання сервісних послуг МВС можна визначити як 

систематичне спостереження, вивчення та аналіз відповідності 

функціонування сфери надання сервісних послуг МВС законодавчо 

визначеним принципам надання таких послуг на основі критеріїв 

ефективності, якості та доступності. 

При проведені моніторингу надання сервісних послуг МВС 

виявляються, аналізуються та оцінюються: 

– значення основних параметрів організації, якості, доступності та 

комфортності надання сервісних послуг; 

– проблеми, що виникають у споживачів при одержані сервісних послуг; 

– оцінка задоволеності споживачів сервісних послуг як в цілому, так і за 

окремими параметрами; 

– звернення замовників до сервісних центрів з надання сервісних послуг 

МВС, необхідні для одержання кінцевого результату, нормативно встановлені 

й фактичні, склад і кількість; 

– фінансові витрати замовника послуги при одержані ним кінцевого 

результату, відхилення фактичних від нормативно встановлених значень; 

– витрати часу замовника при одержанні ним кінцевого результату 

сервісних послуг, нормативно встановлені й фактичні та відхилення 

фактичних від нормативно встановлених; 

– наявність неформальних платежів у зв’язку з одержанням сервісних 

послуг. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ Й СУСПІЛЬСТВА 

 

Сучасні тенденції і факти розвитку глобального суспільства і 

українського як його частини породжує нові трактування проблем безпеки. 

Сьогодні неоднозначність такого розуміння актуалізує необхідність системного 

аналізу явища міжнародної безпеки. За такого підходу актуальним є 

дослідження прямого взаємозв’язку безпеки суспільства та окремої людини 

(у фізичному, психологічному, інформаційному тощо розумінні) з 

функціонуванням усіх внутрішніх та зовнішніх структур глобального і 

національного суспільства, передусім його політичної, економічної, соціальної 

та правової підсистем [1, с. 108]. 

Взагалі, почуття безпеки є головним фактором для кожної людини. 

Безпека є однією з основних людських потреб, а отже дуже важливою і для 

суспільства. Поняття «безпека» визначається як стан захищеності життєво 

важливих інтересів особи. Одним із цих важливих інтересів є інформація. 

Так як людина живе у світі інформації, інформація стає основним 

джерелом прогресу. Вона забезпечує розвиток особистості та суспільства. Вона 

невід’ємно впливає на життя кожної людини. Завдяки інформації можливо 

передавати дані або повідомлення, які є частиною процесу подальших дій у 

суспільстві та унікальними за своєю значущістю. Інформація охоплює весь світ 

і стає основним механізмом у всіх сферах життя. Кожен сприймає інформацію 

по різному, але всі тісно з нею пов’язані. Тому виникає питання про безпеку 

інформації. 

Розвиток технологій, зокрема комп’ютерних систем та електроніки, 

призвів до надзвичайно швидкого зростання можливостей людини, проте 

такого ж зростання набула і небезпека у цій галузі. Ряд вчених розглядають 

інформаційну безпеку як такий стан захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави, при якому зводиться до мінімуму завдання 

шкоди через неповноту, несвоєчасність, недостовірність інформації чи 

негативний інформаційний вплив, через негативні наслідки функціонування 

інформаційних технологій, а також через несанкціоноване поширення 

інформації [2, с. 72]. 
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Різноманітні комп’ютерні системи полегшують пошук нової інформації. 

Але хто може підтвердити їх безпеку? Зрозуміло, що більшість інформаторів 

висувають факти, докази та прагнуть попри все довести правдивість того, що 

висувають. Проблема інформаційної небезпеки не обмежується викривленням 

чи неправдивістю фактів, це може бути несанкціонований доступ, 

несанкціоноване використання інформації, її незаконне оприлюднення, 

руйнування, внесення змін, порушення конфіденційності, доступності і 

цілісності інформації, запис чи знищення певної інформації. 

Постійне зростання впливу інформаційної сфери характерне для 

сучасного етапу розвитку суспільства. Разом з цим також виникає психологічна 

загроза для особи та суспільства. В різноманітних уявленнях про безпеку 

акцент робиться передусім на почуттях та переживаннях, пов’язаних із 

становищем людини на даний момент та її перспективами на майбутнє. 

Психологічна безпека визначається як стан суспільної свідомості, при якому 

суспільство в цілому і кожна окрема особистість сприймають існуючий стан 

дійсності й життя як адекватний та надійний, оскільки складаються реальні 

можливості для задоволення природних і соціальних потреб громадян сьогодні 

та існує впевненість у майбутньому [3, с. 36]. 

Люди сприймають настільки багато інформації у різноманітних 

телекомунікаційних системах, що досить важко виявити небезпеку та не 

опинитися у пастці. Сукупність відомих та невідомих даних, що безпосередньо 

впливають на почуття людини в цілому можуть створити небезпеку для неї або 

вплинути на її психіку. 

Одним з таких впливів на людину є реклами. Неможливо уявити собі 

сучасний світ без реклами, нею нині просякнуті всі сфери життя. Секрет дії 

реклами криється у використання найтонших особливостей людської 

психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на 

емоції та підсвідомість. Реклами досить багато і в інформаційному просторі. 

Реклама нібито нав’язує користувачам, змушує зробити вибір в той чи інший 

бік. Реклама навіює людині думку, що якщо вона купить ту чи іншу річ, то вона 

стане щасливішою, привабливішою, успішнішою. Людство вже настільки 

звикло до реклами, що навіть не помічає як стало її заручниками. Реклама 

володіє одним із найпотужніших засобів впливу на всесвіт – вона маніпулює 

людиною. Деякі реклами створюють штучні потреби. Особливо багато реклами 

в глобальній мережі Інтернет. 

Звичайно, поряд із забезпеченням першочергових потреб людини, які 

дають можливість їй вижити у складних економічних умовах, проблема 

забезпечення її психологічного здоров’я відходить на другий план, проте цій 

проблемі потрібно надавати першочергового значення, оскільки вона становить 

важливу передумову виживання людини у ХХІ ст. Проблема забезпечення 
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інформаційно-психологічної безпеки людини та суспільства є важливою 

складовою у системі забезпечення міжнародної безпеки. Відсутність уваги до 

неї зводить нанівець спробу побудувати ефективну систему безпеки взагалі та 

реального її втілення у життя [1, с. 108]. 

Забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості й 

суспільства в інформаційному середовищі є досить актуальною проблемою на 

сьогоднішній день. Хоча попри всі спроби удосконалити систему безпеки 

телекомунікацій, все одно не можна бути впевненим у повному захисті. Тому, в 

першу чергу, кожній особі потрібно знати, як на неї може вплинути інформація 

в інформаційному просторі, щоб у майбутньому запобігти її небезпечним 

наслідкам. 
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