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О.П. Бабкіна,  

д.мед.н, професор, 

професор кафедри судової медицини та медичного права Національного 

медичного університету О.О. Богомольця 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ 

В НАУЦІ ТА МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

  

Одним з головних факторів суспільного та економічного розвитку 

держави у всіх країнах світу, в тому числі і в Україні, є освіта. Процеси 

європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, у тому 

числі вищу медичну освіту України, яка здійснює модернізацію освітньої 

діяльності в контексті європейських вимог, що полягає у впровадженні нових 

педагогічних технологій, посиленні ролі самостійної роботи й усуненні 

можливих перешкод для міграції студентів. Формування Зони європейської 

вищої освіти сприяло створенню умов для вільного переміщення студентів, 

викладачів та дослідників, підвищенню мобільності й розширенню 

можливостей працевлаштування громадян, а також зростанню міжнародної 

конкурентоспроможності європейської вищої освіти [1-3]. В Законі України 

«Про інноваційну діяльність» [4] зазначено, що «інновації у сфері освіти або 

освітні інновації» можна трактувати як новостворені, тобто, застосовані і 

вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, і також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно підвищують якість, ефективність та 

результативність навчально-виховного процесу. Інновація є результатом 

інноваційного процесу, який визначається як процес використання 

нововведення, що пов'язаний з його одержанням, відтворенням і подальшою 

реалізацією. При цьому, основними елементами освітньої інновації можуть 

бути як особистість, яка пропонує інноваційну ідею та споживач інновації, 

тобто студенти медичних вишів, які здобувають знання з даного напрямку, так і  

заклади освіти, науково-методичні установи, державні і місцеві органи 

управління освітою та охорони здоров'я, які забезпечують впровадження 

інновацій у навчальний процес в медичній галузі.  
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Інновації в медичній освіті пов'язані як зі створенням нових методів 

навчання, так і зі застосуванням класичних методик з використанням сучасних 

технологій. Серед інноваційних процесів, які застосовуються в медичних 

вишах, можуть будуть процеси пошуку інноваційних ідей; створення 

інноваційних продуктів у медичній науці та освіти; їх сприйняття науковим 

співтовариством за умови вдосконалення теоретичної і методичної підготовки 

викладачів; а також впровадження в медичну  практику завдяки розробки 

рекомендацій, тобто засвоєння і застосування отриманих результатів. Слід 

зазначити, що інноваційними змінами в освіті слід вважати  а лише ті, що 

призводять до зміни цілей і результатів в медичній освіти з використанням 

нових сучасних способів їх досягнення. Інноваційні процеси повинні бути 

безперервними та спрямованими на постійне покращання існуючої системи. 

Так як ефективність впровадження інновації значною мірою залежить від рівня 

сприйнятливості до інноваційних змін усіх учасників освітнього процесу (які 

впроваджує інновацію і які реалізують), інноваційні зміни повинні 

здійснюватися в діяльності та мисленні як студентів, так і викладачів. 

Застосування в медичній освітній галузі  інноваційних змін в концепціях, теорії, 

системі, моделях, технології, методах, прийомах та формах як у навчальній 

діяльності, так і в забезпеченні навчального процесу відповідає високим 

європейським стандартам підготовки конкурентоспроможних фахівців 

інноваційного типу в галузі медицини в сучасних умовах.  

У всіх вищих медичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів 

акредитації в 2017/2018 навчальному році застосовується європейська 

кредитно-трансферна система з метою підвищення якості організації 

навчального процесу, зокрема, при вивченні судової медицини. Важливим та 

відповідальним інструментом щодо підготовки студентів є створення вимог та 

рекомендацій щодо структури та змісту нових стандартів вищої освіти, 

сформованих на основі компетентнісного підходу зі застосуванням 

інноваційних змін до визначення змісту підготовки та системи кредитів ECTS. 

Нові стандарти повинні мати однакову структуру незалежно від напряму 

освіти. Стосовно змісту надзвичайно важливим є те, що перелік нормативних 

навчальних дисциплін при підготовці фахівців за відповідною програмою 
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повинен бути однаковим і обов'язковим. Ці дисципліни повинні вивчатися у 

всіх університетах України, що здійснюють підготовку за однаковим фахом, 

навіть в один і той самий семестр. Це найважливіший момент для сприяння 

мобільності студентів у межах держави. За таких умов для встигаючих 

студентів такий процес, як здача академічної різниці при переході з одного 

вищого навчального закладу в інший повинен залишитися в минулому. 

Європейська кредитно-трансферна система організації навчального процесу в 

медичних ВНЗ використовується як одна з ознак нашого руху до європейської 

спільноти та підвищення конкурентоспроможності освіти на засадах 

компетентнісного підходу та застосуванні інноваційних змін. 

Висновки. Формування інновацій України в медичній освіті та науці 

повинні відповідати сучасним світовим стандартам. 

Надання високої оцінки національній системі освіти в Україні не має 

заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування, зокрема і при 

вивченні медичних наук.  

Мобільність та привабливість навчання з подальшим  працевлаштуванням 

– це обов'язок держави перед молоддю України, системою української освіти та 

перед європейською співдружністю.  

ЄКТС підтвердила, що можливість влаштування на роботу – це основне 

питання для вищих медичних закладів України і Європи, яке не має 

альтернативи. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі 

стверджувати, що ЄКТС має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення.  
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1. Максименко С.Д., Філоненко М.М.. Педагогіка вищої медичної 
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2.  Філоненко М.М. Психолого-педагогічна готовність викладача 
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С.В. Вахненко, 

 здобувач вищої освіти  ступеня  магістра ННІ №3  НАВС 

 

Науковий керівник: 

Н.В. Камінська,  

 д.ю.н., професор,  

професор кафедри конституційного права та прав людини НАВС  

 

«ЧОРНА» ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 

ТЕРІТОРІЯХ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні питання чорної трансплантології на тимчасово окупованих 

територіях набуває гострої актуальності у зв‘яку із проведенням на сході 

України антитерористичної операції, яка щодено забирає  життя нівчому не 

винних мирних жителів у тому числі військовослужбовців, які потрапили в 

полон, важаються зниклими безвісти, здійснюється протиправна пересадка 

органів без їх згоди, або інших законних представників. Відбуваються ганебні, 

нелюдські дії з боку сепаратистів, які жадають нажитися на втраті  комусь 

дорогої, люб‘ячої їм людини.  

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині» трансплантація – це 

спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або 

іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у тварини. Вилучення 

анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа 

можливе виключно за наявності згоди подружжя або родичів, які проживали з 

ним до смерті. При цьому взяття анатомічних матеріалів у померлого не повинно 

призвести до спотворення його тіла [2]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/380-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1344-15
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 Під вилученням у людини органів чи тканин розуміється процес 

хірургічного або іншого втручання в організм людини і позбавлення її 

належного їй органа чи тканини.  

Варто вказати, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України», Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і 

свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, 

міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на 

тимчасово окупованій території [4]. Зокрема, усі основні міжнародні документи, 

які регламентують питання трансплантації органів і тканин, передбачають 

заборону комерціалізації пересадок. Так, у п. 8 Декларації про трансплантацію 

органів людини (1987), що прийнята Всесвітньою медичною асамблеєю, 

проголошено: «Засуджується купівля і продаж людських органів для 

трансплантації». У Положенні про торгівлю живими органами (1985) зазначено, 

що Всесвітня медична асоціація засуджує придбання і продаж людських органів 

для трансплантації. Конвенція про права людини і біомедицину (1996) містить у 

ст. 21 положення про те, що тіло людини і його частини не повинні бути 

джерелом отримання фінансової вигоди 

Конституція України закріплює, що  кожна людина має невід‘ємне право 

на життя, що кожен має право захищати своє життя і здоров‘я, життя і здоров‘я 

інших людей від протиправних посягань. І полягає в обов‘язоку держави -

захищати життя людини [1]. Проголошення невід‘ємності права на життя, яке 

належить кожній людини, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних 

переконань, громадянства тощо. Невід‘ємність права на життя слід розглядати як 

наслідок природності цього права. Ніхто, у тому числи Конституція, не 

наділяють людину правом на життя. Конституція України визнає, що людина 

має це право в силу лише того факту, що вона є людиною. 

Право кожного «захищати своє життя і здоров‘я, життя і здоров‘я інших 

людей від протиправних посягань». Такі дії можуть вчинятися внаслідок 

необхідної оборони. Необхідною обороною визнаються «дії, вчинені з метою 

захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або 

іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 

необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 

припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони. 

Обов‘язками держави  слід передусім вважати: встановлення юридичної 

(кримінальної) відповідальності за протиправне посягання на життя людини та 

протиправне позбавлення її життя; заборону позбавляти будь-яку особу життя 

свавільно; заборону екстрадиції особи в державу, в якій до неї може бути 

застосована смертна кара; заборону вислання особи в державу, в якій буде 

існувати загроза її життю; запровадження організаційно-правових засобів 

захисту права на життя, зокрема за умов, коли існує висока вірогідність 

абсолютної загрози життю людини; запровадження правових гарантій захисту 

особи, яка захищає своє життя і здоров‘я чи життя і здоров‘я інших людей від 

протиправних посягань [3]. Правове регулювання відповідальності за вчинення 

суспільно-небезпечних діянь у сфері донорства та трансплантації здійснюється 

Кримінальним кодексом України. 

Діюче кримінальне законодавство передбачає наступні склади злочинів у 

сфері протиправних суспільно-небезпечних діянь проти життя та здоров'я 

особи: ст. 144 КК України (Насильницьке донорство); ст. 143 КК України 

(Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин 

людини); ст. 141 КК України (Незаконне проведення дослідів над людиною). 

У контексті багатьох проблемних питань, пов'язаних із кваліфікацією 

злочинних діянь, відсутності чіткої криміналістичної характеристики та дієвої 

методики розслідування цих злочинних посягань виникають також і проблеми 

кримінально-процесуального характеру [5]. Однак урахування позитивного 

іноземного досвіду та положень міжнародно-правових актів, ратифікованих 

Україною, серед яких: Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року; 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод від  

4 листопада 1950 року, логічного доповненює вітчизняну кримінально-

правовову галузі законодавства нормами, що торкались захисту порушеного 

права на донорство та трансплантацію. Тому хочеться вірити, що Україна 

знайде можливості і докладе всіх зусиль для вирішити нагальної проблеми в 
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сфері  незаконої трансплантології на тимчасово окупованих теріторіях та 

співпрацюватиме з європейським співтовариством з метою протидії вчинення 

злочиних посягань. 
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відділу професійної підготовки 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

На теперішній час значна увага приділяється службовій підготовці 

поліцейських, яка здійснюється з метою вдосконалення професійних знань й 

навичок, необхідних для виконання професійних обов‘язків, насамперед в 

умовах можливого застосування фізичної сили, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї. Згідно вимог наказу МВС України від 26 січня 2016 р. № 50 

―Про затвердження Положення про організацію службової підготовки 

працівників Національної поліції України‖ вона охоплює: функціональну 

підготовку, загальнопрофільну підготовку, тактичну підготовку, вогневу та 

фізичну підготовки [1]. 

Порядок організації професійної службової та фізичної підготовки, а 

також контролю за її результатами докладно викладено у вищезазначеному 

документі. Там же визначено й можливі форми занять, а саме: навчальні 

заняття в групах за місцем служби, навчальні збори, самостійне навчання. 

Основною проблемою організації занять зі службової підготовки 

поліцейських є той факт, що нерідко заняття проходять формально, а тому 

сприймаються співробітниками не як одна зі складових професійного 

зростання, а за часту як прикра необхідність витрачання службового часу. На 

думку окремих дослідників [2], це нерідко відбувається через те, що ані у 

викладачів чи керівників занять, ні у тих, хто їх відвідує, не має цільової 

установки на формування моральних та ділових якостей, відповідних умінь й 

навичок, спрямованих на професійний розвиток слухачів. 
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Власний досвід взаємодії з керівниками навчальних груп службової 

підготовки, які за сумісництвом є керівниками підрозділів поліції різного рівня, 

засвідчує, що останні відчувають труднощі у виборі форм і методів роботи зі 

слухачами. Відомо, що неточне уявлення щодо основних категорій освітнього 

процесу, термінологічна плутанина тощо ускладнюють викладання різних сторін 

й ланок практики професійної підготовки та виховання особового складу. Тому 

керівникам навчальних груп необхідно чітко уявляти взаємозв‘язок і 

педагогічну специфіку в співвідношенні форм і методів, що використовуються 

ними в процесі професійної підготовки працівників. 

Попри те, що навчальна діяльність відбувається в підрозділах поліції 

систематично та планово керівники при підготовці до занять, як правило, 

користуються певним чином застарілими матеріалами, не конкретизують 

навчально-виховних завдань, зміст, організацію й методи педагогічних впливів 

з урахуванням вимог сьогодення. Це призводить до стандартизації і 

знеособлення планів і дій роботи з підлеглими. Оминається увагою створення 

сприятливих умов для досягнення оптимальних результатів навчальної діяльності, 

тому процес підготовки слухачів протікає непослідовно і мляво. 

У продовження розгляду варто зазначити, що наказом Національної 

поліції України від 20 грудня 2017 р. № 1311 ―Про організацію службової 

підготовки поліцейських у 2018 навчальному році‖ форми проведення 

навчальних занять обмежуються двома: лекція та практика [3]. У той час, 

відомо, що лекція – усне, чітко структуроване подання навчального матеріалу, 

спрямоване на сформування в слухачів розуміння основних положень теми [4]. 

Метою проведення лекції є набуття певної сукупності нових знань з навчальної 

дисципліни; в межах службової підготовки – поглиблення, повторення вже 

набутих знань та удосконалення навичок. Отже, лекція – не завжди прийнятний 

формат проведення занять зі службової підготовки. 

Натомість, у службовій підготовці поліцейських слід застосовувати такі 

форми проведення занять, як от: семінари, тренінги, моделювання ситуацій 

оперативно-службової діяльності, інструкторсько-методичне заняття, ділові 

ігри, у тому числі з використанням дистанційних освітніх та інтернет-технологій. 
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Таким чином, ефективна організація й проведення занять зі службової 

підготовки поліцейських можлива лише з використанням сучасних освітніх 

підходів. Підвищення рівня службової підготовки поліцейських неможливе без 

постійного аналізу результатів і оцінки якості вирішення поставлених 

навчально-виховних завдань, внесення коректив в зміст, форми та методи 

психолого-педагогічного впливу на слухачів. 
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Звичаєве право завжди відігравало досить значну роль в історії 

українського народу. У додержавний період та Середньовіччя воно регулювало 

більшу частину суспільних відносин, було основою їх існування, оскільки 

визначало обов‘язки і права індивіда. А всі перші зводи законів, царських 

указів і постанов були не чим іншим як відтворенням уже існуючих у формі 

звичаю правових норм з встановленням їх державного санкціонування. Такий 

хід з боку перших законодавців був зумовлений тим, що звичаї відображали 

розуміння певним етносом понять добра і зла, а також справедливості, 

відображали реальні потреби та особливості життя народу в умовах певного 

періоду. І якщо б законотворці не рахувалися зі вже існуючими нормами, тоді б 

їхні закони навряд чи були належним чином реалізовані через сприйняття 

населенням їх як ворожих, нав‘язаних ззовні. Проте з часом, трактуючи звичаї 

на власну користь правителі встановлюють абсолютну монополію держави на 

законотворчість, згодом іноді зовсім не рахуючись із нормами звичаєвого 

права. Утім, втративши панівну позицію, звичай продовжував відігравати 

значну роль у різних галузях права і продовжував широко застосовуватись як 

допоміжне джерело права.  

Якщо поглянути у глиб віків, то слід констатувати, що найдавніші відомі 

договори Русі із Візантією (911, 944, 971 рр.), що ґрунтувалися на «законі 

руському» (неписаному звичаєвому праві Київської Русі), нормативно 
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закріплювали стародавні звичаї у сфері цивільного права, а саме: майнові 

правовідносини між членами сім‘ї, звичаї спадкування, торгівельні звичаї тощо. 

Така визначна збірка права Київської Русі ХІ – ХІІ ст., як Руська правда, так 

само ґрунтувалася на звичаєвому праві, нормативно закріплюючи на рівні 

закону вироблену практику у сфері зобов‘язального, спадкового та навіть 

кримінального права.  

У часи панування на українських землях литовської та польської влади 

(ХVІ – ХV ст.) давньоруське звичаєве право залишалося основним джерелом 

регулювання суспільних відносин, а в ХVІ ст. Литовські статути (1566 та 1588 

рр.) зафіксували обов‘язок суду у разі відсутності законодавчої норми права 

вирішувати справи на основі звичаєвих норм. Водночас магдебурзьке право, що 

на цей час вже було дуже поширене в українських містах, принесло на наші 

землі західноєвропейські торгівельні звичаї, що містилися у «Саксонському 

зерцалі» (1536), «Порядку прав цивільних магдебурзьких» (1559), «Праві 

цивільному хелмінському» (1584) тощо.  

Уявляється цікавим період Гетьманщини, який починаючи з моменту 

свого заснування (1654 р.) підпав під владний вплив Москви. Спочатку 

збереження давніх звичаїв було запорукою української автономії, але згодом 

були створені санкціоновані Російською імперією такі кодифіковані збірки 

українського (здебільшого звичаєвого) права як «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» (1743 р.) та «Зібрання малоросійських прав» (1807 р.). 

Зокрема, козаки  Запорозької Січі всі свої правовідносини будували виключно 

на звичаєвому праві, яке називали «козацьким правом» або «вольностями». 

Фактично після поширення на українській землі законодавства Російської 

імперії у 1840-х рр. закон вже відігравав роль основного джерела права. 

Водночас місцеві та торгівельні звичаї застосовувались волосними судами, 

мировими суддями та іншими судами у цивільних справах [1]. 

Радянська правова доктрина заперечувала можливість застосування 

звичаєвого права як джерела правового регулювання суспільних відносин, 

допускаючи його використання лише у міжнародному праві [1]. Ситуація трохи 

змінилась із здобуттям Україною незалежності у 1991 році, оскільки було взято 

курс на інтеграцію в ЄС, постало питання й інтеграції української системи 
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права, зокрема демократизації та децентралізації у сфері законодавства, що 

передбачає розширення сфери використання інших джерел права, окрім 

нормативно-правового акту. 

Проте, внаслідок панування радянської правової доктрини, вітчизняна 

наука досі приділяє недостатню увагу звичаєвому праву і часто розглядає його 

лише в історичному аспекті як першоджерело права, яке на сьогодні, в наслідок 

потужних кодифікаційних процесів та розвитку суспільства майже повністю 

втратило своє значення. Зокрема В. Озель зазначає, що незначна увага 

українських юристів до проблеми застосування звичаєвого права як невід‘ємної 

частини українського правової системи сьогодні є наслідком радянського 

соціалістичного підходу до права і закону [2].Це свідчить про необхідність та 

доцільність визначення нових напрямків застосування цього джерела права в 

системі права України та дослідження його ролі в сучасному українському 

праві. 

На сьогодні законодавство України в залежності від характеру звичаю 

розрізняє місцеві звичаї, звичаї національної меншини, звичаї ділового обороту, 

міжнародні торгові звичаї, звичаї торговельного мореплавства, банківські 

звичаї, звичаї війни [3]. 

Зокрема, у Цивільному Кодексі України) згадуються звичай національної 

меншини (ст. 28); звичай ділового обороту (ст. ст. 213, 526, 529, 531, 532, 538, 

539, 613 тощо); місцевий звичай (ст. 333); звичай як такий (ч. 1 ст. 444). 

Зауважимо, що у Конституції України про роль правового звичаю як 

джерела права нічого не зазначено, проте згідно із деякими законами правовий 

звичай джерелом права все-таки визнається. 

Правові звичаї як джерела права використовуються не лише в Цивільному 

кодексі України, а також в інших кодексах і законах, зокрема в Господарському 

кодексі та Кодексі торговельного мореплавства України.  

Наприклад,ст. 6 Кодексу торговельного мореплавства України дозволяє 

включати до договорів звичаї торговельного мореплавства, якщо сторони, 

відповідно до статей кодексу можуть відступати від його правил, а ст. 78 

передбачає видачу начальником морського порту зводу звичаїв порту.  
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Цікавими вбачаються і статті Господарського кодексу України. Зокрема, 

наприклад, у статті 32 даного кодексузгадується про «торгові та інші чесні 

звичаї у підприємницькій діяльності», а стаття 265 встановлює можливість 

використання відомих міжнародних звичаїв для визначення умов договору 

поставки. 

Формалізацію (уніфікацію) торгових звичаїв здійснюють різні організації: 

міжнародні міжурядові (УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ), регіональні (ЄЕК ООН), а 

також неурядові (МТП) [4]. Головною умовою застосування звичаю ділового 

обороту як джерела господарського договірного права є відсутність в 

законодавстві норм, які б регулювали відповідні господарські відносини[4]. З 

огляду на обраний Україною проєвропейський шлях розвитку, необхідно також 

звернути увагу на ситуацію із застосуванням права в системах права 

європейських країн для того, щоб розглянути чи положення цього джерела 

права у вітчизняному праві відповідає його ролі в Європі. 

Загалом, досліджуючи дану правову категорію, можна констатувати, що 

правовий звичай як джерело права в сучасній системі права має тенденцію до 

розширення меж власного застосування у зв‘язку з інтеграційними процесами в 

українському законодавстві. На даний момент він відіграє важливу роль 

переважно у сфері цивільних і економічних відносин, що регулюються 

відповідними законодавчими актами. Застосування цього джерела права є 

досить важливим кроком на шляху до покращення гнучкості українського 

законодавства і проведення політики децентралізації у законодавстві. Це 

пояснюється тим, що, по-перше, звичаєве право формується поза впливом 

держави і найчастіше відображає потреби і розуміння справедливості народу, 

що його формує, в тій чи іншій сфері чи навіть в окремій конкретній ситуації.  

Проте слід враховувати, що далеко не всі звичаї сприяють очікуваному 

позитивному результату, тому варто дуже уважно оцінювати наслідки 

застосування певного звичаю в певній ситуації, і з огляду на це слід надавати 

юридичної сили лише тим звичаям і лише в тих сферах, де результат від його 

застосування буде кращим ніж від інших джерел права. На нашу думку, 

найбільш перспективним є застосування не правових звичаїв безпосередньо, а 

творення відповідних нормативних актів на основі чи з урахуванням норм 
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звичаєвого права. У такому разі за умов якісного процесу законотворчості 

можливо створити закон, що вбере в себе всі переваги як правового звичаю, так 

і правового акту. 

 

Список використаних джерел 

1. Толкачова Н.Є. Правовий звичай, узвичаєність, звичай ділового 

обороту – форми права сучасної України: проблеми застосування [Електронний 

ресурс] / Н.Є. Толкачова // Соціологія права. – 2011. – № 2. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/old_ jrn/soc_gum/socpr/2011_2/Tolkachova.pdf 

2. Озель В. Звичай у системі права України /В. Озель // Підприємництво, 

господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 201–205. 

3. Стрєльникова І.Ю., Погорєлов Є.В. Місце звичаю в сучасному праві 

України / І.Ю. Стрєльникова, Є.В. Погорєлов // Ученые записки Таврического 

національного университетаим. В.И. Вернадского. – Серия «Юридические 

науки». – 2010. – Том 23(62). – № 2. – С. 52–56.   

4. Стрілець О. М. Звичаї ділового обороту як особлива форма права 

[Електронний ресурс] /  О. М. Стрілець //Право. – 2014. – № 24 . – Режим 

доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7378/1/Str%D1%96lets.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

А.О. Балаклієць,  

студентка 205 навч. групи  

факультету №2 НАВС 

 

Науковий керівник:  

Л.М. Захаренко, 

 к.пс. н., с.н.с., 

наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення НАВС 

  

ЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОЗБАВЛЕННЯМ 

ВОЛІ, У ВИХОВАННІ ТА ПЕРЕВИХОВАННІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 

 

У сучасному світі значна увага приділяється питанням зменшення 

злочинності серед неповнолітніх, виправлення їх неправомірної, суспільно-

небезпечної поведінки, а також індивідуалізації покарання неповнолітніх, 

враховуючи психологічні особливості даного віку. 

Згідно з даними Генеральної прокуратури України [3] протягом березня 

2018 року зареєстровано 685 кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми, з них 199 – в стані сп‘яніння та повторно. На час вчинення 

правопорушення вік неповнолітніх становив: до 14 років – 26 осіб; 14-15 років 

– 203 особи; 16-17 років – 456 осіб. З їх числа 276 учнів середніх навчальних 

закладів, 220 учнів професійно-технічних закладів, 49 студентів закладів вищої 

освіти та 110 осіб, які не працюють і не навчаються. Запобіжний захід тримання 

під вартою застосовано судом щодо 11 неповнолітніх, а щодо 491 особи 

винесено обвинувальний вирок. 

У психології та педагогіці покарання визнається засобом зовнішнього 

впливу на особистість, спрямованим на гальмування небажаної та 

стимулювання бажаної поведінки. Виховання як засвоєння неповнолітнім 

загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки, а також процес 

перевиховання, який полягає у подоланні негативних рис особистості, 

сформованих під впливом несприятливих умов виховання, повинні передувати 

покаранню, що пов‘язане із позбавленням волі. Покарання неповнолітніх 

правопорушників повинно застосовуватися, перш за все, з профілактичною 
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метою як покарання пом‘якшеного характеру (якщо ж це неможливо – більш 

жорстке покарання). 

Відповідно до ст. 98 Кримінального кодексу України [1] до 

неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 

застосовані такі основні види покарань: 1) штраф; 2) громадські роботи; 3) 

виправні роботи; 4) арешт; 5) позбавлення волі на певний строк. Крім цього, до 

неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Неповнолітнім правопорушникам віком від 16 до 18 років суд може 

призначити громадські або виправні роботи. Громадські  роботи полягають у 

виконанні неповнолітнім роботи у вільний від навчання чи основної роботи час 

(не більше двох годин на день). Щодо неповнолітніх праворушників, які мають 

як постійне, так і тимчасове місце роботи, застосовуються виправні роботи (на 

строк від двох місяців до одного року), що відбуваються за місцем роботи. 

Вони призначаються з відрахуванням із заробітку в дохід держави сумі в 

розмірі, визначеному за вироком суду, та в межах від 5 до 10 відсотків. 

Отже, громадські роботи, виправні роботи неповнолітніх 

правопорушників сприятимуть їх трудовому вихованню.  

Арешт строком від 15 до 45 діб може бути призначений 

неповнолітньому, який на момент постановлення вироку досяг 16 років, з 

утриманням в умовах ізоляції в спеціально пристосованій установі та 

роздільному утриманні. Тобто, арешт як обмеження особистої свободи 

застосовуються з метою правового виховання та перевиховання неповнолітніх 

правопорушників. 

Штраф може застосовуватися до тих неповнолітніх, які мають 

самостійний дохід (зарплата, дохід від підприємницької діяльності чи відсотки 

від акцій), власні кошти (вклади в банку, подаровані чи отримані у спадок) або 

майно (власником якого є неповнолітній). Це кримінальне покарання має 

особистісний характер (не батьки чи інші особи, а неповнолітній повинен 

заплатити штраф). Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю реально може бути застосований до 16-17-річних 

неповнолітніх, оскільки у цьому віці вони набувають прав займатися кустарним 
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промислом, торгівельною діяльністю, мати постійну роботу або обіймати 

посади у шкільних або громадських організаціях.  Тобто, додаткові покарання 

спрямовані на формування особистісної відповідальності.    

Законодавець врахував, що виправлення неповнолітнього 

правопорушника можливе без застосування покарання (тобто, із звільненням 

від кримінальної відповідальності). Так, щодо неповнолітнього, який вперше 

вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, 

та щодо неповнолітнього, який вчинив суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, можливе застосування примусових заходів 

виховного характеру. 

Призначаючи покарання неповнолітньому суд враховує умови його життя 

та виховання, рівень його розвитку та інші особистісні особливості, вплив 

дорослих. За наявності підстав для застосування виховних заходів суд може 

застосувати кілька примусових заходів виховного характеру: 

 застереження (полягає в роз‘ясненні судом неповнолітньому наслідків 

його дій, оголошенні осуду за ці дії та попередженні про суворіші наслідки в 

разі продовження протиправної поведінки чи вчинення нового злочину); 

 обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього (суд визначає, які види дозвілля обмежити, які заборонити, які 

слід покласти обов‘язки); 

 передача неповнолітнього під нагляд батьків, осіб, які їх заміняють, 

педагогічного чи трудового колективу, окремих громадян на їх прохання 

(полягає у посиленому впливі і контролі за поведінкою порушника; суд може 

також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя.); 

 покладення на неповнолітнього, який досяг п‘ятнадцятирічного віку і 

має майно, кошти чи заробіток, обов‘язку відшкодування заподіяних майнових 

збитків; 

 направлення неповнолітнього, який вийшов з-під контролю батьків чи 

осіб, що їх заміняють, не піддається виховному впливу та не може бути 

виправлений шляхом застосування інших заходів виховного, до спеціальної 

навчально-виховної установи (до загальноосвітніх шкіл соцреабілітації – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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неповнолітні віком від 11 до 14 років, до професійних училищ соцреабілітації – 

від 14 до 18 років). 

Пробація, що полягає у системному здійсненні наглядових на соціально-

виховних заходів, щодо вищезазначених категорій неповнолітніх 

правопорушників, спрямована на їх виправлення та запобігання вчиненню 

ними повторних кримінальних правопорушень [2]. 

Ми погоджуємося з науковими поглядами Северин О.О. [4] щодо 

доцільності запровадження таких нових заходів кримінально-правового 

характеру, що не пов‘язані з позбавленням неповнолітнього волі, як: 1) медіація 

(примирення сторін); 2) передача неповнолітніх до фостерних (прийомних, 

патронажних) сімей (неповнолітній поміщається у доброзичливу сім‘ю з її 

згоди і згоди державних закладів, знаходиться на державному забезпеченні на 

певних умовах, де набуває необхідних для законослухняного життя навичок, 

вбирає ціннісні норми і орієнтири). 

Таким чином, покарання, що не пов‘язане із позбавленням волі, 

покликане здійснювати цілеспрямований виховний вплив на свідомість та 

поведінку неповнолітніх правопорушників. 
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РОЗРОБКА ПСИХОГРАМИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО КАРНОГО 

РОЗШУКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Національна поліція України перебуває на шляху подальшого 

вдосконалення діяльності і реформування. Від сучасної поліції очікується 

суттєве покращення й підвищення ефективності діяльності, яке ґрунтується на 

підборі персоналу з високим рівнем професійної придатності до виконання 

обов‘язків, подальшому підвищенні готовності поліцейських до діяльності, 

досягнення вагомих результатів у справі боротьби зі злочинністю, охороні 

публічної безпеки і порядку, захисті конституційних прав і свобод громадян. 

Особливого значення набуває вирішення завдання професіографічного 

вивчення основних видів діяльності в Національній поліції України, що є 

передумовою ефективного використання кадрового потенціалу, оптимізації 

процесів відбору до лав поліції найбільш придатних кандидатів, підготовки та 

перепідготовки кадрів, раціоналізації режимів і умов праці, зниженням 

травматизму. На сьогодні в нашій державі практично відсутні професіографічні 

матеріали, які стосуються діяльності працівників різних структурних 

підрозділів поліції. Тому метою статті є розкриття теоретичних і прикладних 

засад розробки психограми оперуповноваженого карного розшуку 

Національної поліції України як найважливішої складової професіограми. 

За Національним класифікатором України «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 (затверджений наказом Держспоживстандарту України від 

28.07.2010 № 327) посада оперуповноваженого віднесена до розділу 3 

«Фахівці», код підкласу – 3451 (інспектори правоохоронних органів та фахівці з 

дізнання); посада старшого оперуповноваженого віднесена до розділу 2 

«Професіонали», код підкласу – 2423 (професіонали в галузі правоохоронної 

діяльності). Проте посади оперуповноваженого кримінальної поліції (карного 

розшуку) і старшого оперуповноваженого кримінальної поліції (карного 
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розшуку) нормативно не визначені. Оскільки Мінекономрозвитку наказом від 

10.08.2016 № 1328 затвердило Зміну № 5 до класифікатора професій, згідно з 

якою назви професійних робіт працівників органів внутрішніх справ змінено на 

назви професійних робіт підрозділів Національної поліції, то професійна назва 

роботи має звучати як «Оперуповноважений карного розшуку кримінальної 

поліції».  

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є основою службової діяльності 

підрозділів кримінальної поліції; відповідно, функціональні обов'язки 

оперуповноваженого карного розшуку полягають в реалізації ОРД, яка 

здійснюється гласно і негласно шляхом проведення оперативно-розшукових 

заходів з метою захисту життя, здоров'я прав і свобод особистості, власності, 

безпеки суспільства і держави від злочинних посягань. Окрім використання 

спеціальних юридичних, кримінологічних та криміналістичних знань, вона 

передбачає обов‘язкове врахування сучасних досягнень науки. 

Узагальнення змісту, характеру, методів діяльності оперуповноважених 

карного розшуку дозволяє визначити основні її характеристики, які вирізняють 

її серед інших видів професійної діяльності. До них належать: активна протидія 

злочинного світу та «навколозлочинної» інфраструктури; негласність значної 

частини оперативно-розшукових заходів; здебільшого примусовий характер 

більшості видів спілкування в ОРД; необхідність конспірації поведінки, стилів 

поведінки, соціальних ролей та психоемоційних станів суб‘єктів ОРД; 

спрямованість на забезпечення законності і дотримання прав людини; 

необхідність швидко приймати рішення і висока відповідальність за них;владні 

повноваження; емоційна насиченість і напруженість, психофізичні 

навантаження; наявність організаційних і екстремальних чинників; особливий 

характер об‘єктів професійної діяльності; невизначеність ситуацій службової 

діяльності; важливість лідерства і командної роботи підрозділів.  

Оперативно-розшукову професійну діяльність супроводжує низка 

негативних чинників. Так, оперуповноважений карного розшуку у процесі 

службової діяльності: відчуває значні фізичні й психічні навантаження, 

обумовлені дефіцитом часу або інформації для прийняття рішення, складністю 

проблемних ситуацій; переживає фізіологічний дискомфорт; не має чітко 
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регламентованого режиму праці і відпочинку; тривалість робочого часу може 

значно перевищувати встановлені нормативи, нерідко поліцейські працюють 

без вихідних днів, непоодинокими є випадки нічної роботи; діє у високому і 

дуже високому темпі; долає численні перешкоди; часто потрапляє в стресові і 

конфліктні ситуації; діє з ризиком для життя і здоров‘я, високою ймовірністю 

отримання травм і ушкоджень. У позаслужбовий час життєдіяльність 

поліцейського ускладнюється додатковими негативним чинниками, як: 

недостатність вільного часу; недостатність повноцінного відпочинку; 

неможливість мати додатковий заробіток; складність встановлення з людьми 

довірливих, товариських стосунків тощо. 

Для діяльності оперуповноваженого характерні наступні професійні 

ризики: загибелі, отримання травми або пораненняпри виконанні службового 

обов'язку;психологічного стресу, проблем зі здоров'ям (застуда, тепловий удар, 

зневоднення, ревматизм і т.д.); контакту з представниками груп ризику 

(носіями інфекційних захворювань, СНІДу, хворих на педикульоз тощо); 

захворювання при укусі хворої тварини, зараження інфекційними хворобами, 

які переносяться тваринами; при огляді, обшуку, спостереженні за покинутими 

будинками та приміщеннями; захворювання опорно-рухового апарату 

внаслідок тривалого перебування в транспортних засобах, тривалих піших дій. 

Професія оперуповноваженого висуває підвищені вимоги до сенсорно-

перцептивної сфери поліцейського. Він повинен мати високу чутливість 

зорового (добрий зір і окомір), слухового (добрий слух і здатність локалізувати 

звуки у просторі), дотикового і нюхового аналізаторів; розвинений 

вестибулярний апарат, добре орієнтуватись у просторі і часі. Також 

оперуповноваженому необхідно володіти розвинутими пізнавальними 

процесами. Фахівцеві необхідно мати якості уваги, такі, як висока стійкість, 

концентрація, переключення, розподіл і обсяг; здатність помічати малопомітні 

змінивоб'єкті. Він повинен мати хорошу оперативну і довготривалу пам'ять; 

високі показники зорової, слухової, рухової словесно-логічної і образної 

пам'яті. Повинен мати добру пам‘ять на зовнішністьта поведінку людини; 

спроможність чітко відтворювати інформацію в необхідний момент; 

спроможність легко запам‘ятати словесно-логічний матеріал (терміни, цифри, 
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літери, прізвища); пам‘ять на колір, форму, величину, рух та розташування 

об‘єктів; спроможність точно й чітко передавати те, що бачиві чув. 

Дослідження показало, що головними професійно важливими якостями 

оперуповноваженого є (за рангом): а) сильний або середно-сильний тип 

нервової системи; високий або середній рівень її лабільності; б) високий або 

середній рівень загальних здібностей (вербального, невербального інтелекту, 

креативності); в) високий рівень розвитку спеціальних професійних здібностей; 

г) високий або середній рівень комунікативних здібностей; д) сформованість 

властивостей темпераменту (активності, ергічності, пластичності); е) високий 

рівень самоактуалізації і мотивації досягнення; ж) сформованість 

характерологічних рис (спонтанність, сміливість, екстравертованість, 

упевненість, оптимізм, наполегливість, самоконтроль, адекватна самооцінка 

тощо); з) сформованість емоційно-вольових якостей (здатність долати 

труднощі, брати на себе відповідальність, емоційна стійкість в стресових 

ситуаціях); и) достатня чутливість аналізаторів (зорового, слухового, 

дотикового, нюхового); к) достатній рівень розвитку пізнавальних процесів 

(сприймання, уваги, пам‘яті, мислення); л) високий рівень психомоторних 

властивостей (простої реакції і реакції на рухомий об‘єкт). 

Рекомендовані для професійної діяльності якісні і кількісні психологічні і 

психофізіологічні показники наступні:1) сильна або середньо-сильна нервова 

система (опуклий тип або помірно низхідний тип кривої тепінг-тесту упродовж 

тридцяти секунд; висока і середня лабільність нервової системи (кількість 

дотиків упродовж тридцяти секунд – більше 160); 2) достатня швидкість 

простої зорово-моторної реакції (ПЗМР) – не більше 230 мсек; достатня 

швидкість реакції на рухомий об‘єкт (РРО) – (сумарна величина відхилень не 

перевищує 1500 за 30 проходжень); 3) достатній рівень розподілу і швидкості 

переключення уваги (при виконанні тесту Грюнбаума час не перевищує 20 сек, 

кількість помилок не первищує 2); 4) оптимальний рівень функціональної 

активності мозку і адаптивних резервів організму (величина омега-потенціалу 

знаходиться в інтервалі 20-40 мВ); 5) високий або середній рівень вербального 

інтелекту, тобто не менше 12 балів (не менше 100 одиниць IQ) за вербальними 

субтестами тесту Амтхауера; високий або середній рівень невербального 
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інтелекту за тестом Амтхауера, тобто не менше 12 балів (не менше 100 одиниць 

IQ) і невербальним тестом Кеттелла, тобто не менше 18 балів (не менше 100 

одиниць IQ); 6) високий або середній рівень креативності (показник кількості 

або швидкості творчого мислення за тестом Меде-Піорковського – не менше 4; 

показник оригінальності – не менше 8); 7) сприятливий профіль сформованості 

комунікативних здібностей (за тестом Лірі показники октантів № 1; 2; 3; 4; 8 в 

профілі не перевищують 10 балів; показники октантів 5; 6; 7 не перевищують 8 

балів); 8) сприятливий тип темпераменту (за тестом Русалова показники 

активності, ергічності й пластичності в профілі – не менше 6 балів; емоційності 

– не більше 9 балів); 9) сприятливий тип мотивації (показники самоактуалізації 

за тестом Джонса-Крендалла – не менше 40 балів; за тестом Маслоу – на 

першій або другій позиції за результатами ранжування); 10) 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). 
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ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПРИВАТНИХ НОТАРІУСІВ, ЯК ОСІБ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні захист законних інтересів та майнових прав громадян 

залишається важливою задачею в діяльності будь-якої демократичної держави 

та України зокрема. Одним з елементів правової системи, на які покладено 

виконання цих завданьта забезпечення правового супроводу життєдіяльності 

суспільства, є нотаріус. 

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 39, 

нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює  нотаріальну 

діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві 

або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а 

також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, 

передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності [1]. 
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Діяльність приватних нотаріусів відноситься до незалежної професійної 

діяльності (далі – НПД), яку можуть здійснювати фізичні особи. Для реалізації 

НПД в Україні фізичним особам необхідно виконати певний ряд дій. Згідно до 

п.178.1 ст. 178 Податкового кодексу України особи, які мають намір 

здійснювати НПД, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за 

місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку 

про взяття на облік [2]. Відповідно до п. 6.7 Порядку обліку платників податків 

і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. 

№ 1588, взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють 

НПД, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої 

діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про 

реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує 

право фізичної особи на ведення НПД, здійснюється за місцем постійного 

проживання [3]. Але для нотаріальної діяльності встановлюється особливий 

порядок реєстрації. 

Відповідно до Закону України «Про нотаріат», реєстрація приватної 

нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції 

Міністерства юстиції в областях та місті Києві на підставі заяви особи, яка має 

свідоцтво про право на зайняття  нотаріальною діяльністю, та акта про 

сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса. 

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю видається 

Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії нотаріату [1]. Свідоцтво може бути видане громадянину України, який 

має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права 

не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом 

державної нотаріальної контори – не менш як три роки, успішно пройшов 

стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у 

приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит [4]. 

Оскільки ціллю здійснення нотаріальної діяльності є отримання доходу, 

реєстрація у відповідних контролюючих органах з метою сплати податків 

також є обов‘язковою. Після отримання свідоцтва, особа, яка бажає 
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здійснювати нотаріальну діяльність протягом 10 днів має встати на облік в 

органах Державної фіскальної служби за місцем основного проживання [2]. 

Однак виконання нотаріальних дій в Україні покладено не лише на 

приватні нотаріуси, а і на державні необхідно зазначити, що для початку 

здійснення державної нотаріальної діяльності, на відміну від приватної,  

реєстрація не потрібна, державний нотаріус призначається на посаду 

управлінням юстиції  

Оскільки Україна орієнтована на використання латинської системи 

нотаріату, що являє собою існування єдиного нотаріату, як вільної юридичної 

професії, та відсутність державних нотаріусів, варто наголосити на тому, що 

розвиток приватних нотаріусів в країні є необхідним. На відміну від України, в 

більшості європейських країн така категорія як державний нотаріус відсутня 

взагалі.  

Отже, нотаріат в Україні повинен будуватися в якості окремої та єдиної 

одиниці – незалежної професійної нотаріальної діяльності. Тому необхідно 

сприяти розвитку і полегшенню постанови на облік приватних нотаріусів, та 

реорганізації державних нотаріусів в приватні. 

Таким чином, для реєстрації приватної нотаріальної діяльності необхідно: 

– скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво про право на 

заняття нотаріальною діяльністю; 

– зареєструватися в Міністерстві юстиції на підставі заяви особи, яка має 

свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про 

сертифікацію та відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса; 

– протягом 10 днів після отримання свідоцтва  про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю особа має встати на облік в органах Державної 

фіскальної служби за місцем основного проживання. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ В УКРАЇНІ 

 

Стабільне функціонування державного матеріального резерву є основним 

підґрунтям забезпечення виконання державних стратегічних завдань щодо 

військових, продовольчих, сировинних та інших потреб. При цьому важливим 

завданням при зберіганні матеріальних цінностей державного резерву є 

забезпечення їх кількісного і якісного збереження та гарантії їх придатності до 

використання за призначенням протягом усього строку зберігання. Але за 

останній час, з 2013 по 2017 рр. згідно з даними Державної аудиторської 

служби України запаси матеріальних цінностей державного резерву вже не 

відповідали визначеним урядом рівням накопичення [1; 2]. Це пов‘язано з 

наявністю низки проблем у функціонуванні системи державного матеріального 

резерву України у сучасних умовах. 

Так, однією з головних проблем розвитку держрезерву України є 

відсутність актуальної номенклатури та норм накопичення, постійне 
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невиконання планів освіження, що призводить до поступового скорочення 

обсягу запасів та погіршення їх морального та якісного стану.  

Досі не прийнято розробленої у 2015 році Державним агентством резерву 

України (Держрезервом) Концепції реформування та розвитку функціонування 

системи державного матеріального резерву, не затверджено актуальної 

номенклатури матеріальних цінностей держрезерву та їх обсягів. 

Останнім часом Держрезерв фактично перетворився в державний орган 

матеріально-технічного постачання, а стратегічні запаси держави 

перетворились, так би мовити – в оперативні. Сьогодні державний 

матеріальний резерв як стратегічний запас держави, використання якого чітко 

регламентується законодавством, дедалі більше використовується для 

вирішення повсякденних проблем. 

Як наслідок, запаси державного матеріального резерву знаходяться в 

критичному стані, відпускання матеріальних цінностей постійно перевищує 

кількість закладеного.  

Система реалізації державних запасів має від‘ємне сальдо, що призводить 

до необхідності додаткового виділення з бюджету коштів для покриття різниці 

між ціною реалізації та ціною придбання аналогічних матеріальних цінностей, 

в іншому випадку – до зменшення запасів. Крім цього, необхідно зазначити про 

зловживання керівництва Держрезерву та державних підприємств, які 

знаходяться у відданні Державного агентства резерву України, а також 

відповідальних зберігачів, що призводить до тривалого (понаднормативного) 

зберігання, зміни якісних показників закладеної продукції. Такі дії вже сьогодні 

є ризикованими та становлять загрозу національній безпеці України. 

До цього слід додати, що сьогодні у державному резерві склалась 

критична ситуація через самовільне відчуження та безтоварне закладення 

матеріальних цінностей за попередній час, поставку неякісних товарів до 

державного резерву.  

Скорочення обсягів державних запасів супроводжується зниженням рівня 

використання потужностей, що за браком попиту на такий вид послуг зумовило 

непродуктивні витрати на утримання зберігачів за останні чотири роки на суму 

52,5 млн грн. [2]. 



35 

За результатами ревізій підприємств та установ Держрезерву за період з 

01.04.2014 по 01.09.2015 встановлено фінансових порушень на загальну суму 

27,9 млн грн., з яких втрати становили 19,8 млн грн., проте на кінець 2017 р. 

більшість з них не усунуто [2]. 

В обліку Держрезерву обліковується вартість цінностей мобрезерву, що 

підлягають поверненню через самовільне використання їх зберігачами, та суми 

збитків унаслідок установлених нестач (крадіжок) на загальну суму 248,3 млн 

грн. [2]. Із загальної суми у результаті тривалої претензійно-позовної роботи 

Держрезервом отримано значну кількість позитивних судових рішень, проте 

через їх невиконання зберігачами не забезпечено належних бюджету 

надходжень у 2013-2016 роках на загальну суму 141,6 млн грн. [2]. 

В обліку Держрезерву відображені не підтверджені в наявності 

матеріальні цінності у 113 відповідальних зберігачів балансовою вартістю 4,2 

млн грн. через відсутність підприємств-відповідальних зберігачів за місцем 

реєстрації, у зв‘язку із ліквідацією та відсутністю документів, що 

підтверджують факт закладання матеріальних цінностей до держрезерву [2]. 

При цьому спостерігається значна кількість допущених відповідальними 

зберігачами порушень норм чинних нормативно-правових актів щодо 

зберігання, освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного 

резерву, дотримання порядку їх відпуску та своєчасного повернення позичених 

матеріальних цінностей, а також їх відповідності затвердженій номенклатурі, 

встановленим стандартам і технічним умовам, порядку роботи з матеріальними 

цінностями. 

Підсумовуючи, можна навести такі сучасні й найбільш актуальні 

проблеми стану та розвитку державного матеріального резерву України:  

а) використання матеріальних цінностей державного резерву не за 

цільовим призначенням;  

б) втрата державним резервом свого законодавчого визначеного 

призначення з накопичення і використання стратегічних запасів в країні; 

перетворення державного резерву у джерело поточного забезпечення 

матеріально-технічними ресурсами, сировиною і продовольчими товарами 

окремих юридичних осіб – споживачів;  
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в) незадовільне проведення освіження (поновлення) матеріальних 

резервів, прострочення термінів їх зберігання, у тому числі можлива підміна ще 

якісних матеріальних цінностей у процесі їх зберігання на морально та фізично 

застарілі цінності, які вже частково або повністю зіпсувалися.  

Серед головних чинників, що призвели до такого результату, слід 

відзначити те, що нормативно-правова база, яка регулює питання 

функціонування системи державного матеріального резерву, є застарілою і 

неадекватною вимогам сьогодення. 

Ухвалений 24 січня 1997 року Закон України «Про державний 

матеріальний резерв» [3] за багатьма позиціями є рамковим, декларативним і 

містить чимало відсилочних норм. Він не знайшов відповідного розвитку ані в 

інших законах України, ані у численних, нерідко суперечливих між собою 

нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України з питань формування, 

розміщення, зберігання, використання, поповнення, освіження та 

обслуговування запасів державного резерву, які до того ж зазнавали постійних 

змін [4]. 

Спроби усунути зазначені правові прогалини та неузгодженості між 

окремими нормативно-правовими актами рішеннями разової дії практично 

зруйнували правове поле діяльності підприємств, організацій та установ 

системи державного матеріального резерву, створили умови для зловживань з 

матеріальними цінностями та корупції. 

В Україні ще не сформовано ефективної нормативно-правової бази для 

функціонування й удосконалення системи управління державними запасами, а 

саме: не окреслено перспективних завдань такого управління; механізмів, 

задіяних у закупівлях для державних запасів, які б гарантували їх вчасне 

придбання та не піддавали загрозі закупівель за цінами більшими, ніж ринкові 

ціни реалізації. 

Таким чином, ці та інші проблеми обумовлюють необхідність 

удосконалення законодавчого регулювання суспільних правовідносин у сфері 

формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження 

(поновлення) запасів державного матеріального резерву. 
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Зокрема, структурні зміни законодавства України, підписання Україною 

Угоди про Асоціацію з ЄС, а також виклики, які постали перед державою під 

час анексії АР Крим та проведення АТО на території Донецької та Луганської 

областей, обґрунтовують необхідність побудови державної системи 

резервування на принципово нових засадах функціонування та з урахуванням 

європейських практик та напрацювань як одного з пріоритетних напрямів 

державної політики України. 
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ДИДАКТИЧНА ТЕХНІКА ПОЕТАПНОГО ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛІВ ЮРИДИЧНОГО КЕЙСУ 

 

Нагальною потребою сучасної юридичної освіти є забезпечення її 

практичного характеру, що обумовлює орієнтацію на активні, інтерактивні, 

проблемні методи, прийоми та технології навчання. Одним з таких методів 

постає так званий метод кейсів (casestudy), який спрямований на організацію 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти на матеріалах, 

що максимально наближені до реальних професійних ситуацій. 

Метод кейсів активно запроваджується в усіх напрямах гуманітарної 

освіти на Заході. Його дослідженню та впровадженню присвятили свої 

розвідки, зокрема, Roger Gomm, Martyn Hammersley, Peter Foster [1], JoeR. 

Feagin, AnthonyM. Orum, GideonSjoberg, MichaelBassey. Такі фахівці, як 

Н. Артикуца, Н. Демченко, О. Доброхотова, І. Зикова, Т. Куковська, 

Н. Сосипатрова, А. Омельченко, О. Приліпко, Ю. Сурмін та ін.конкретизували 

специфіку використання методу на теренах України, щодо вищої юридичної 

освіти та викладання окремих правових дисциплін. 

Спираючись на відповідні дослідження у своїй стислій розвідці ми 

зосереджуємо увагу на ключових особливостях методу кейсів та особливостях 

його реалізації шляхом поступового та диференційованого подання 

студентам/курсантам його матеріалів. 

Відразу варто відмежувати метод кейсів від суміжного методу 

практичних (ситуаційних) завдань, який широко використовується у 

вітчизняній юридичній освіті під час проведення практичних занять. Обидві 

метода об‘єднує те, що здобувачі освіти аналізують, обговорюють, пропонують 

рішення щодо певної проблемної ситуації, яка мала чи могла мати місце в 

повсякденній професійній діяльності. Але принциповою різницею двох 

технологій, на нашу думку, є те, що метод ситуаційних завдань пропонує 
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студентам вже сформульовані викладачем умови та запитання. Натомість метод 

кейсів презентує здобувачам освіти так би мовити первинну юридичну 

реальність – набір пояснень, наказів, планів, протоколів, витягів та копійінших 

організаційних та правозастовчих актів, їхніх проектів тощо (а в окремих 

випадках – ще й відео-звернення «клієнта» та, у разі інтеграції з іншими 

педагогічними методами – можливість його «інтерв‘ювання»). Студенти самі, 

аналізуючи матеріали, повинні сформулювати проблему, умови задачі та 

варіанти її вирішення. З певними застереженнями метод кейсів може 

розглядатись як різновид навчального соціально-психологічного тренінгу 

(див. [2]). 

Застосування методу кейсів на практиці потребує, на нашу думку, 

поєднання з дидактичним прийомом роботи у малих групах, оскільки 

розв‘язання одного кейсу всією студентською групою природним чином 

призводить до «випадіння» з роботи окремих студентів, які б як раз 

моглипривнести різноманіття та свіжі ідеї в межах камерної дискусії малої 

групи. Стимулює роботу малих груп використання ігрових технік, зокрема, 

організація змагання малих груп між собою на швидкість, точність, 

оригінальність рішення тощо. 

Але певні чинники свідчать про доцільність або об‘єктивну вимушеність 

обмеження кількості кейсів. По-перше, оцінювання роботи малих груп виглядає 

об‘єктивним, коли вони знаходяться в однакових умовах, зокрема, розв‘язують 

одну проблему (принаймні, один тип проблеми). По-друге, під час підведення 

підсумків практичного заняття біль ефективним є узагальнення варіантів 

рішення, порівняння ходу та результатів розв‘язання однотипних проблем. По-

третє, в умовах постійної зміни законодавства викладач юридичних дисциплін 

об‘єктивно не встигає підготувати значну кількість кейсів (бо кожен 

складається в середньому з 7-10 матеріалів). По-четверте, надання відразу усіх 

матеріалів кейсу створює жорсткі рамки об‘єктивного змагання, що створює 

психологічне навантаження та дискомфорт для багатьох здобувачів освіти. 

Нівелювати ці жорсткі рамки може внесення елементу випадковості під час 

розподілу матеріалів кейсу. 
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Ці аргументи дозволяють обґрунтувати доцільність диференційованого та 

поетапного надання матеріалів кейсу. Ми пропонуємо такий спосіб надання 

кейсу, коли матеріали надаються студентам поетапно та після отримання 

кожного з них мала студентська група в умовах обмеженого часу 

ознайомлюється з отриманим матеріалом, обговорює його зміст та здійснює 

вибір наступного матеріалу з пропонованого викладачем переліку (рис. 1). 

 

Рис. 1. Послідовність розв’язання кейсу 

Ми надаємо студентам таке пояснення: «На першому етапі вам буде 

надано пояснення ключового суб‘єкта юридичної справи. Після отримання його 

у вас буде час (максимум 10 хвилин) на: 

 ознайомлення з отриманим матеріалом; 

 обговорення проблемних аспектів ситуації; 

 аналіз чинників, які впливають на ситуацію з середини (інші суб‘єкти та 

їх юридично значуща поведінка) та чинників, які впливають на ситуацію ззовні 

(правові акти та їхні норми); 

 вибір наступного матеріалу кейсу для ознайомлення.  

Ці дії вам необхідно буде вчинити на кожному подальшому етапі. 

Причому ви самостійно вирішуєте, коли вам досить матеріалів і вже можна 

сформулювати рішення. При цьому чим менше ви використали матеріалів та 

часу – тим вище буде групова оцінка, звісно, у разі правильного рішення. Тому 

варто ретельно обирати кожен наступний матеріал та своєчасно зупинитись». 

При цьому перелік доступних матеріалів викладачеві варто формувати 

залежно від попереднього вибору студентів/курсантів. Наприклад, з деяких 

кейсів, якщо здобувачі обрали висновок службового розслідування, то на 

Рішення 
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наступному етапі ми включаємо в перелік доступних матеріалів такий 

документ, як «резолюція керівника щодо висновку службового розслідування» 

etc. 

Щодо безпосередньогоаналізу юридичного казусуми пропонуємо 

здобувачам освіти, в першу чергувизначити, які суб‘єкти беруть участь у справі 

та які юридичні факти та їх наслідки необхідно оцінити. З урахуванням 

дидактичних особливостей змісту юридичних дисциплін [3] для цього можна 

використати наступну аналітичну таблицю: 

 

Табл. 1. Аналіз суб’єктів кейсу, пов’язаних з ними юридичних 

фактів і їх наслідків 

 

Суб’єкт 

1 

Суб’єкт 

2 

Суб’єкт 

3 

Суб’єкт 

N 

Юридичний факт (дія, подія) № 1, 

пов‘язані з цим суб‘єктом 

    Правові наслідки цього юридичного 

факту для суб‘єкта 

    Юридичний факт (дія, подія) № 2, 

пов‘язані з цим суб‘єктом 

    Правові наслідки цього юридичного 

факту для суб‘єкта 

    Юридичний факт (дія, подія) N, 

пов‘язані з цим суб‘єктом 

    Правові наслідки цього юридичного 

факту для суб‘єкта 

     

Крім того, хоча юридичний аналіз матеріалів кейсу має в першу чергу 

ретроспективний характер, мипропонуємо здобувачам освіти проаналізувати 

чинники в контексті концепції SWOT-аналізу: 

 які внутрішні чинники (що залежать від суб‘єктів) посилюють позицію 

ключового суб‘єкта (Strengths); 
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 які внутрішні чинники (що залежать від суб‘єктів) послабляють позицію 

ключового суб‘єкта (Weaknesses); 

 які правові інститути та юридичні норми надають ключовому суб‘єктові 

можливості (Opportunities) для захисту своїх прав; 

 які правові інститути та юридичні норми становлять загрозу (Threats) для 

захисту ключовим суб‘єктом свої прав. 

Викладений матеріал та наш практичний досвід викладання засвідчує, що 

метод кейсів є ефективним засобом організації самостійної роботи 

студентів/курсантів з аналізу, обговорення та розв‘язання практичних 

професійно-зорієнтованих проблемних ситуацій. Метод доцільно поєднувати з 

дидактичним прийомом роботи в малих групах та технікою поетапного та 

диференційованого надання здобувачам освіти матеріалів кейсу, що дозволяє 

організувати змагання малих груп і стимулювати їхню мотивацію до 

дослідження кейсу. 

Подальших досліджень потребують можливості реалізації методики за 

допомогою технологій дистанційного навчання та інтеграцію з методами 

дидактичних рольових ігор. 
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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ 

ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ 

 

Пріоритетним напрямом розвитку сучасної Української держави є 

створення умов для формування та ефективного функціонування 

громадянського суспільства і демократичних інститутів. У підґрунтя 

суспільних та політико-правових перетворень була покладена давня мрія 

народу про справедливу державу, цивілізоване громадянське суспільство, 

юридичну рівність його суб‘єктів як повноправних членів і учасників 

державно-політичних відносин. Розгалужена система форм народовладдя у 

різних його проявах, що мають відповідні умови для діяльності та реальної 

участі у побудові й розвитку суспільства і держави, є необхідною складовою 

демократії.  

Народовладдя закріплюється в конституціях як принцип народного 

суверенітету, що означає визнання народу єдиним джерелом і верховним 

носієм влади в державі. Належну йому владу народ здійснює як безпосередньо 

через референдум, вибори та інші форми прямої демократії, так і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування; в другому значенні 

народовладдя ототожнюється з терміном «демократія» [1, с. 277]. 

Однією із форм народовладдя у нашій країні є представницька форма, 

метою якої є забезпечення легітимності державної та самоврядної влади, 

протидія відродженню авторитарних методів правління, відродженню 

тоталітаризму і гарантування громадянам можливості впливати на владу, 

контролювати її діяльність, вжиття заходів до подолання корупції та 

бюрократизму. 

У національній правовій доктрині фактично відсутня науково 

обґрунтована, структурована, системна концепція народовладдя, у тому числі 
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представницької форми його реалізації. Такий стан речей підтверджується і 

позицією чималої кількості українських вчених, очевидними прогалинами у 

правовому регулюванні суспільних відносин, у тому числі у конституційно-

правовому їх регулюванні. Для прикладу, у Конституції України не лише не 

було закріплено чіткої, логічно послідовної та зрозумілої системи й механізмів 

забезпечення та здійснення належної народові влади, а й навіть не вжито 

самого терміну «народовладдя». Проте, цей термін присутній в інших 

законодавчих актах. Наприклад, серед основних принципів місцевого 

самоврядування, визначених у ст. 4 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., важливе значення має 

принцип народовладдя, його, власне, виведено на перше місце. Крім того, у ст. 

4 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 

2010 р. серед основних засад внутрішньої політики у сферах розвитку 

місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів визначено 

утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, 

розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів 

державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих 

інтересів тощо. 

Різноманітні аспекти здійснення народовладдя (його форми, види, правові 

засоби тощо) так чи інакше формувалися, вдосконалювалися і 

врегульовувалися у законодавчих актах України. Проте, оскільки на рівні 

Конституції України не було закладено єдиної, чітко зрозумілої концепції, 

системи, форм, механізмів, засобів, способів здійснення народовладдя та 

стимулів подальшого його розвитку, то, очевидно, що розвиток законодавства у 

цій сфері відбувався безсистемно, без розуміння проблем становлення 

демократичної держави і громадянського суспільства та напрямів 

удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації народовладдя [2, 

с. 238]. 

Концепція консенсусної демократії як новітньої моделі управління 

суспільними справами розробляється фахівцями багатьох держав світу з метою 

подолання однієї з найслабших сторін сучасної демократії – принципу 

більшості. Згідно з цією концепцією головним є досягнення консенсусу, згоди 
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усіх зацікавлених сторін, а поточна робота колегіального органу будується на 

принципах паритетності [2, с. 277]. 

Метод консенсусу визнано і прийнято в ряді органів ООН. Він 

застосовується у роботі міжнародних конференцій, що проводяться в рамках 

ООН… Метод консенсусу також використовується багатьма міжнародними 

організаціями» [3, с. 267]. Слід відзначити, що політичний консенсус є 

засадничим фактором у діяльності парламенту, забезпечення взаємодії усіх 

гілок державної влади, нормотворчої роботи тощо». 

Нормативно-правові засади консенсусної демократії в Україні закладено 

у Законі України «Про соціальний діалог в Україні». Зокрема, у ст. 3 Закону 

закріплено такі основні принципи соціального діалогу: законності та 

верховенства права; репрезентативності і правоможності сторін та їх 

представників; незалежності та рівноправності сторін; конструктивності та 

взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов‘язань; взаємної поваги 

та пошуку компромісних рішень; обов‘язковості розгляду пропозицій сторін; 

пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов‘язковості 

дотримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання 

прийнятих зобов‘язань [4]. 

Основним завданням представників громадян України у виборних 

представницьких органах публічної влади у процесі здійснення 

представницького народовладдя, очевидно, якраз і є досягнення компромісів і 

прийняття консенсусних рішень у максимально більшій кількості ситуацій і 

особливо з найважливіших питань розвитку держави та суспільства. це 

пояснюється тим, що саме цивілізоване суспільство може забезпечити для своїх 

представників усі необхідні для цього умови – місця і належні умови для 

узгодження позицій (парламент, коаліція, групи, фракції та їх збори, 

погоджувальні ради, комітети, парламентські слухання тощо), забезпечення 

процесу пошуку компромісів за допомогою спеціалістів у певних сферах, 

гарантії депутатської недоторканності для відстоювання позиції своїх виборців, 

статус і гідне матеріальне забезпечення тощо. 

Отже, консенсусна демократія – це новий виток у розвитку народовладдя. 

Якраз цей вид народовладдя передбачає прийняття усіх ключових владних 
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рішень в державі не простою більшістю голосів із ігноруванням інтересів 

меншості, а створення проектів і прийняття таких рішень суб‘єктів владних 

повноважень, які підтримувались би переважною більшістю як парламенту, так 

і, відповідно, всіх громадян конкретної держави. Така демократія є основою 

консолідації суспільства задля розв‘язання поставлених завдань і досягнення 

окреслених цілей у сталому розвитку Української держави. 

 

Список використаних джерел 

1. Шляхтун П.П. Конституційне право : словник термінів / 

П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2005. – 568 с. 

2. Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення 

народовладдя в Україні: Монографія / Ю. Р. Мірошниченко; за ред. 

О. Л. Копиленка. – К.: «Фенікс», 2012. – 360 с. 

3. Юридична енциклопедія : У 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова 

редкол.) [та ін.]. – К. : «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998. – Т. 

3 : К–М. – 2001. – 792 с. 

4. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2862-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

С.С. Гончарук, 

 студент 2 курсу факультету №2 НАВС 

 

Науковий керівник: 

Л.М. Захаренко, 

к.пс.н., старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем психологічного 

забезпечення НАВС 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ,  

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

Жінка є берегинею домашнього вогнища, впливає на поведінку чоловіка 

та виховання дітей, переважно саме вона визначає відносини в родині. Жіноча 

злочинність справедливо викликає у суспільстві почуття обурення, засудження, 

страху, ненависті, відрази.  

За даними статистики Генеральної прокуратури України [1] у 2016-2017 

рр. відсоток жіночої злочинності у нашому суспільстві коливався в межах 1,99-

2,72% від усієї злочинності (див. діаграму 1).  

 

 

Діаграма 1. Кількість зареєстрованих кримінальних злочинів в 

Україні, здійснених у 2016-2017 рр. 

 

Відповідно до даних діаграми, питома вага жінок, які скоїли злочини у 

період 2016-2017 роки, є значно меншою, ніж чоловіків. 

Жіноча злочинність є розмитою, оскільки, по-перше, частину злочинів 

жінки скоюють у співучасті із чоловіками, по-друге, за чималим числом 

злочинів чоловіків стоять жінки (підбурювачі або посібників, яких, як правило, 

не викривають і не притягують до кримінальної відповідальності). 
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Проявом жіночої злочинності є сімейно-побутова сфера, яка є традиційно 

«жіночою». Існують і суто «жіночі» види злочинів, наприклад, вбивство своєї 

новонародженої дитини. 

Згідно з офіційними даними  найчастіше злочини скоюють особи молоді 

жінки віком від 18 до 54 років, хоча зафіксовані і злочини, вчинені 

неповнолітніми дівчатами та жінками похилого віку (див. діаграму 2). 

 

 

Діаграма 2. Кількість зареєстрованих кримінальних злочинів в 

Україні, здійснених особами жіночої статті у 2016-2017 рр. 

 

У минулому році зафіксована значна кількість кримінальних 

правопорушень (5608 – у 2017 році на противагу 5230 – у 2016 році), 

здійснених неповнолітніми або за їх участю. Неповнолітні  найчастіше 

здійснюють тяжкі злочини та злочини середньої тяжкості, однак зафіксовані і 

особливо тяжкі злочини (див. діаграму 3).  

 

а) за видами кримінальних правопорушень б) за статтю 

Діаграма 3. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, 

здійснених неповнолітніми або за участю неповнолітніх у 2016-2017 роках.  

 

На основі теоретичного аналізу проведених наукових досліджень 

проблематики жіночої злочинності в незалежній Україні, з‘ясовано, що: 
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1. Більшість наукових досліджень у пенітенціарній психології описують 

вибірку чоловічої статі, значно рідше – жіночої статі. 

2. Значна увага приділяється неповнолітнім засудженим (без виділення 

окремо осіб жіночої та чоловічої статі), та малодослідженою є тематика 

психологічних особливостей засуджених до позбавлення волі неповнолітніх 

дівчат. У часи незалежної України одним з перших наукових досліджень даної 

проблематики стала праця Мушинської О.В. (2005).  

3. Психологічні особливості засуджених до позбавлення волі осіб жіночої 

статі пов‘язані із віком, видом і ступенем тяжкості скоєного злочину. 

4. Існують певні психологічні особливості, які характерні лише 

засудженим жіночої статі. Вони проявляються у значних відмінностях 

життєвих цінностей засуджених чоловічої та жіночої статі; переживані 

засудженими жінками почуття безвихідності та безперспективності у зв‘язку із 

ув‘язненням (найгостріше це переживають ув‘язнені жінки віком до 30 років 

включно; які не мають сімей; вперше відбувають покарання) тощо. Засуджені 

до позбавлення волі особи жіночої статі мають нижчий особистісний 

адаптаційний потенціал, порівняно з засудженими чоловіками. 

5. За своїми психологічними особливостями засуджені до позбавлення 

волі особи жіночої статі значно відрізняються від законослухняних жінок 

такого ж віку.  

6. Існують певні психологічні особливості, що характерні для всіх 

засуджених до позбавлення волі неповнолітніх, і ті, що притаманні лише 

неповнолітнім жіночої статі, засудженим до позбавлення волі. 

7. Засудженим до позбавлення волі неповнолітнім дівчатам порівняно із 

законослухняними дівчатами характерні: 

 неадекватне сприйняття своїх вчинків – до і під час ув‘язнення,  

 неадекватна (завищена або занижена) самооцінка з частковим 

прийняттям «ролі й образу» як визнання у себе лише деяких стереотипних 

злочинних рис; 

 підвищений рівень агресивності та ворожості; 

 відсутність довгострокових життєвих планів [2] тощо. 
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8. За своїми психологічними особливостями неповнолітні та повнолітні 

особи жіночої статі, які засуджені до позбавлення волі, відрізняються. 

Особливе місце в системі їх особистісних життєвих цінностей займають 

цінності «любов» і «сім‘я». Неповнолітні поверхово розуміють поняття 

«любов» і хоча прагнуть до побудови стосунків з особами протилежної статі та 

створення власної сім‘ї, однак невпевнені у власній здатності стати 

повноцінною дружиною, матір‘ю. Дорослі жінки-в‘язні сприймають любов як 

ілюзорну та доступну, однак не прагнуть до переживань цього почуття, 

важливішою для них є сімейне життя. 

Можна погодитися із поширеним твердженням, що показник злочинності 

серед жінок є своєрідним індикатором здоров‘я суспільного життя. Особливо 

страшно, коли жінка знаходиться за ґратами, втрачаючи своє біологічне та 

соціальне призначення. Нещодавно Україну сколихнула звістка про те, що 

після 27 років на волю вийшла жінка, що відбувала довічне ув‘язнення, а два 

роки тому засоби масової інформації повідомили про те, що жінка, засуджена 

до довічного позбавлення волі, вийшла заміж. 

Отже, проблема «жінки у в‘язниці» є досить важливою, а психологічні 

особливості повнолітніх та неповнолітніх осіб жіночої статі, які засуджені до 

позбавлення волі, потрібно врахувати для попередження та подолання наслідків 

жіночої злочинності в Україні. 
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Соціальні умовирозвитку суспільства, економічні зміни в країні, криза 

традиційних інститутів соціалізації молодого покоління, недосконалість 

існуючих та відсутність нових політико-правових основ роботи з 

неповнолітніми доводять необхідність виділення політики захисту прав дітей у 

самостійний пріоритетний напрям у діяльності держави з метою створення 

умов, що сприятимуть зниженню рівня злочинності серед неповнолітніх. 

На злочинність неповнолітніх, передусім, впливають загальні 

криміногенні фактори (на макрорівні), які є наслідком глибинних політичних, 

соціально-економічних, морально-психологічних суперечностей [1]. 

Стратифікація суспільства, що набула особливо катастрофічних рис в останні 

роки, соціальна та економічна нерівність, відсутність реальних можливостей 

задоволення матеріальних і нематеріальних потреб, бідність, вимушена трудова 

міграція, смерть батьків, розпад сімей – це лише деякі з першорядних факторів, 

що є несприятливим підґрунтям формування злочинної поведінки 

неповнолітнього. 

Аналіз причин і умов, що зумовлюють виникнення злочинності серед 

неповнолітніх дозволяє виокремити обставини, що породжують 

делінквентність у сфері формування особистості, а також чинники, які 

пов‘язані з конкретною несприятливою ситуацією. Однак безпосередньою 
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причиною злочинної поведінки неповнолітніх залишаєтьсяантисуспільна 

мотивація (спрямованість) конкретної особи. 

Серед кримінологів, соціологів та психологів існують численні пояснення 

злочинної поведінки дітей, які втілились у відповідних теоріях [1; 2; 3]. 

Більшість із таких теорій сконцентровані на ролі тих чи інших складових 

мікросередовища, що негативно впливають на процес соціалізації 

неповнолітніх. Саме на мікрорівні проблеми в сім‘ї, у школі та у найближчому 

оточенні поєднані з проблемами перехідного віку та здоров‘я, призводять до 

появи серед неповнолітніх значної групи ризику. Ми приділемо увагу лише 

деяким чинникам (причинам), під впливом яких формується особистість 

неповнолітнього, яка зумовлює вчинення злочину (злочинів). 

Роль сім‘ї у становленні молодої людини є вирішальною. Як 

підтверджують дослідження кримінологів [1; 4; 5], важливим є емоційний 

зв‘язок дитини з батьками або одним із них. Якщо відсутній емоційний контакт 

і прив‘язаність у сім‘ї, то в поведінці неповнолітніх розвиваються різного роду 

відхилення від норми. Навіть негативні макроекономічні впливи можуть 

нівелюватися правильним вихованням. Згуртовані родини, яким притаманні 

послідовні дії батьків стосовно дітей, ефективний контроль, міцні емоційні 

зв‘язки, можуть подолати несприятливі соціальні умови. Діти, які виховуються 

у таких родинах, мають відносно невеликі шанси перетворитися на 

правопорушників. І навпаки, у зовні благополучній іматеріально забезпеченій 

родині можуть зростати егоїстичні, зневажливі до почуттів інших людей 

неповнолітні, які демонструють неповагу до морально-етичних і правових норм 

суспільства, оскільки саме таку поведінку вони спостерігали у своїй сім‘ї. 

Низка негативних факторів у системі загальноосвітньої школи 

і професійно-технічних закладів, які є найважливішими інститутами виховання 

дитини, можуть об‘єктивно і суб‘єктивно призводити до формування 

антисоціальної мотивації. До таких негативних факторів належать: відсутність 

індивідуального підходу до кожного учня як через обтяженість педагогічних 

працівників, так і низькі фахові здібності деяких із них; сприймання педагогами 

учнів та їх батьків як джерела отримання додаткового заробітку і, внаслідок 

цього, несправедливе оцінювання знань учнів (меркантильний або корупційний 
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підхід); відсутність програм, розрахованих на неоднакові здібності дітей. Ці 

фактори багато в чому пов‘язані з приниженням ролі і місії вчителя в 

суспільстві, з відсутністю адекватного матеріального стимулювання його 

роботи [6; 7]. 

Значною мірою впливає на формування особистості дитини сфера 

проведення дозвілля. Що стосується неповнолітніх правопорушників, то саме 

беззмістовне, бездіяльне проведення вільного часу вгрупі однолітків, або 

старших товаришів, призводить до того, що такий спосіб життя спочатку стає 

звичкою, а потім поступово формує відповідні негативні потребита мотиви 

(вживання алкогольних напоїв, цигарок, наркотичних речовин тощо). 

Потреба в самоствердженніза відсутності позитивних схильностейта 

відповідних можливостей призводить до негативних форм активності. 

Особливою криміногенністю відзначаються приміські зони, де близькість до 

зразків матеріального успіху наштовхується на недостатність доступу до 

законних засобів його досягнення, що призводить до агресії та формування 

сталих підліткових груп кримінальної спрямованості. 

Макросередовище може негативно впливати на формування особистості 

дитини через засоби масової інформації [8]. За останні роки інтенсивність 

інформаційних впливів значно збільшилася, найбільш потужними джерелами 

надання інформації є телебачення та соціальні мережі, не кажучи вже про 

Інтернет, що у тандемі з рекламними агенціями почали концентруватися на 

досить вульгарних, примітивних, часом жорстоких зразках масової культури. 

Деякі з них безпосередньо пропагують насильство, розбещеність. Оскільки для 

підліткового віку єхарактерним наслідування поведінки дорослих, то щоденне 

споглядання і сприйняття саме такої інформації багато в чому утворює 

перекручений світогляд дитини. З іншого боку, засоби масової інформації 

надають і позитивний вплив, наприклад, сприяють розширенню правової 

інформації. Тому, обов‘язково потрібно враховувати, що вплив засобів масової 

інформації на підлітка, визначається, перш за все тим, яку позицію займають 

батьки та наскільки відповідально у родині прищеплюються соціально-

схвалювані правила поведінки. 
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Підсумовуючи зазначимо, що вчиненню злочинів неповнолітніми передує 

процес десоціалізації, точка відліку якого зумовлюється, перш за все, в 

розглянутих нами факторах злочинності. В силу цього, виділені фактори 

об‘єктивного і суб‘єктивного порядку дозволяють визначити основні напрямки 

профілактичної роботи, удосконалювати вже існуючі та напрацьовувати нові, 

актуальні та ефективні форми попередження антигромадської поведінки дітей 

та підлітків. Запобігання злочинності неповнолітніх буде більш дієвим та 

ефективним, коли воно стане адресним, розрахованим на конкретних осіб, 

конкретні умови життя й діяльності. Саме тому підвищення ефективності 

діяльності щодо запобігання злочинності неповнолітніх тісно пов‘язане з 

урахуванням регіональних особливостей, причинних факторів і комплексу 

соціальних впливів, які можуть бути виявлені та враховані на регіональному 

рівні і щодо яких мають бути здійснені запобіжні заходи. 

 

Список використаних джерел 

1. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Кримінологія: курс 

лекцій. К.: МАУП, 2002. 325 с. 

2. Аршава І. Ф., Рєпіна О. Г., Аршава І. О. Юридична психологія: 

Підручник. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. 180 с. 

3. Блекборн Р. Психологиякриминальногоповедения. СПб.: 

Питер, 2004. 496 с. 

4. Абросімова Ю. Загальносоціальні причини та умови злочинності 

неповнолітніх в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 8. 

C. 137–140. 

5. Башкатов И. Г. О некоторыхподходах к изучениюсоциально-

психологическихособенностейгруппнесовершеннолетнихправонарушителей. 

Сб. Психолого-педагогические проблемыисполненияуголовных наказаний. 

Рязань, 1992. С. 20–22. 

6. Вовк В. В. Причини злочинності серед неповнолітніх та їх 

профілактика / Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в 

Україні. 2016. Том 2. С. 16–18. 



55 

7. Шанскова Т. І. Аналіз причин правопорушень неповнолітніх як 

підґрунтя соціально-педагогічної роботи з молоддю щодо профілактики 

злочинності. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7566/97/ (дата 

звернення: 15.05.2018). 

8. Причини виникнення правопорушень. Природа правомірної 

поведінки // Українська електронна бібліотека. URL: http://libr.org.ua/book/202/3

211.html (дата звернення: 15.05.2018). 

 

 

Н.М. Ергард, 

к.мед.н, 

юрист асистент кафедри судової медицини та  

медичного права Національного медичного  

університету імені О.О. Богомольця 
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При викладанні основ судової медицини для підготовки юристів у 

закладах вищої освіти необхідно використовувати методи інтерактивної 

взаємодії зі студентами. Так, при проведенні практичних занять із 

використанням кейс-методів, це дозволить не лише залучити до активної участі 

студентів, але й допоможе викладачу оцінити їх підготовку до заняття [1]. 

Також, варто зазначити, що у викладанні навчальної дисципліни «Судова 

медицина» для майбутніх юристів, є певні особливості. Так, наприклад, судову 

медицину повинні викладати судово-медичні експерти, які мають певний 

досвід практичної роботи. Оскільки маючи практичний досвід не лише у 

проведенні розтину померлих осіб, але й у проведенні обстеження потерпілих 

та звинувачених осіб, судово-медичний експерт знає усі складності з якими 

стикаються органи досудового розслідування та суд призначаючи судово-

медичну експертизу. Тому, саме судово-медичний експерт акцентує їх увагу на 

цих проблемних питаннях, з якими вони можуть зустрітися у майбутньому. 
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Викладання основ судової медицини будь-якими іншими особами, які не мають 

спеціальних знань у галузі судово-медичної експертизи, є неприпустимим. 

Правильно обрана методика викладання практичного матеріалу 

сучасному поколінню студентів (курсантів), застосовуючи інтерактивну 

взаємодію зі слухачами, забезпечує не лише сконцентровану увагу на поданому 

викладачем матеріалі від початку до кінця практичного заняття, але й збільшує 

мотивацію у студентів відвідувати кожне заняття «інтригуючого 

викладача» [1]. 

Головним завданням викладача, при підготовці навчального матеріалу, є 

вибір кореневої концепції та практично спрямованої навчальної мети. Окрім 

того, викладачу необхідно також підібрати клінічні кейс-методи, 

використовуючи опис реальних ситуацій із власної судово-медичної практики з 

метою дослідження самої ситуації та пошуку суті проблеми з подальшою 

можливістю вирішення проблеми чи поставленого завдання [3]. 

Обов‘язково необхідно визначитись із застосуванням технічних засобів 

для забезпечення проведення практичного заняття. Вибір технічного засобу для 

поданням навчального матеріалу залежить від викладача і від кількості 

студентів. Наприклад, якщо група студентів досягає максимум 20-26 чоловік, то 

викладач, як елемент професійного тренінгу, може застосувати: 

– науково-обґрунтовану дискусію з аргументацією щодо вирішення 

проблемних питань в конкретній ситуації з подальшим прийняттям рішень; 

– ділову гру з елементами «мозкового штурму» (методи пошуку рішень в 

умовній проблемній ситуації) [2]. 

Це не лише залучить до участі усіх присутніх на практичному занятті, але 

й стане засобом тестування здібностей у студентів. Варто також зазначити, що 

особливістю даної форми подачі матеріалу, є те, що студенти зможуть задавати 

питання, які у них виникають при виконанні завдання протягом усього заняття 

[1]. Крім того, у них буде можливість на собі відчути усі складності, з якими 

вони можуть зіткнутися у майбутньому при виникненні схожої практичної 

ситуації. 

Варто також зазначити, що, враховуючи розсіяне сприйняття навчального 

матеріалу сучасним поколінням студентів, виникає необхідність застосування 
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інтерактивної взаємодії (інтерактиву) із ними і при читанні лекції. Так, 

наприклад, не рідше 15 хвилин лектор може давати студентам завдання у 

вигляді відкритих усних запитань або запитань множинного вибору (в тому 

числі – із застосуванням технічних пристроїв для «голосування»). Так, якщо 

інтерактивом зі студентами стануть запитання множинного вибору, то як 

варіант технічного пристрою для «голосування» на лекції можна запропонувати 

піднімання руки догори [1]. 

Отже, сучасний підхід до подання навчального матеріалу із чітко 

сформульованою кореневою концепцією у відповідності до теми лекції чи 

практичного заняття, а також застосування інтерактивної взаємодії зі 

здобувачами вищої освіти із використанням клінічних кейсів та ілюстрацій, 

новітніх технічних засобів надасть можливість не лише оживити аудиторію, але 

й найкраще підходить для мотивування відвідування занять, отримання нових 

знань, умінь та навичок. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

 

Держава, яка зацікавлена у дотриманні національного законодавства, 

збереженні конституційного ладу своєї країни, належних умов життя громадян, 

повинна підтримувати та створювати соціальні гарантії та належні умови для 

функціонування і захисту прав поліцейських, як осіб, наділених владними 

повноваженнями. Ці умови повинні компенсувати складність, безперервність та 

напруженість в поліцейській роботі. Належної уваги також потребує питання 

захисту честі та  гідності поліцейського. 

Окремі кримінально-правові аспекти охорони честі та гідності в 

юридичній науці розглядали: Р. О. Стефанчук, І. Р. Стремякова, Ю. В. Баулін, 

А. В. Грищук, А. О. Церковна, О. М. Литвинов, О.М. Бандурка, А. А. Житній, 

В. І. Осадчий, та інші, проте в сучасних умовах охорони прав людини 

необхідно додаткове дослідження цього питання. 

Стаття 3 Конституції України проголошує: «Людина, її життя, здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю» [1]. 

Прийняття Верховною Радою України Закону України від 02.07.2015 

року № 580 «Про Національну поліцію» істотно змінив правове регулювання 

діяльності Національної поліції України та статус поліцейських.  

Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

Поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, 

проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно 

спеціальне звання поліції [2]. 
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Правовий захист нерозривно повязаний з правовою охороною, але це 

різні правові категорії. 

Вирішуючи проблему змісту правового захисту переважна більшість 

вчених-юристів дійшла висновку про те, що при цьому слід розмежувати 

поняття «правовий захист» і «правова охорона», вкладаючи в них різний зміст. 

На їх думку, правовий захист є лише складовою частиною правової охорони, до 

якої мають включатися лише засоби, повязані з реалізацією особою права на 

захист. 

Ромовська З.В. вважає, що призначенням правової охорони є 

регулювання суспільних відносин на першому етапі та визначення заходів з 

охорони конкретного субєктивного права на другому етапі, а сама можливість 

захисту цього права і конкретне його здійснення є одним з чинників правової 

охорони, а правовий захист – лише результат реалізації особою права на захист. 

Шевченко Я.М. вважає, що «поняття охорони включає в себе поряд із 

заходами економічного, політичного, ідеологічного характеру, що 

забезпечують нормальне регулювання суспільних відносин, попередження 

правопорушень, усунення причин, що їх породжують (регулятивні норми), а 

також і заходи, спраямованя на поновлення чи визнання прав у разі порушення 

чи оспорювання їх, а саме – захист (охоронні норми)».  

Слід відзначити чітку тенденцію до визнання правової охорони більш 

широким поняттям порівняно з правовим захистом. В основі правової охорони 

визначальними є принцип забезпечення непорушності та здійснення цивільних 

прав, спрямові на попередження порушень цих прав. У той же час захисні 

норми спрямовані на відновлення порушеного права та усунення перешкод у 

його здійснені шляхом вчинення відповідних дій [3]. 

На сьогоднішній день поліцейський юридично захищений, але на 

практиці такий захист відсутній. Питання охорони і захисту невід'ємних прав 

людини на даний час, цілком і повністю знаходяться під юрисдикцією 

цивільного законодавства України. Відсутній кримінально-правовий захист 

даних осіб, що негативно впливає на самопочуття і захищеність працівника 

поліції.  
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Окремі громадяни, можуть дозволити собі ображати честь і гідність 

поліцейського просто за те, що він «поліцейський» та не подобається окремим 

громадянам. Багато громадян бачать в особі поліцейського «ворога». В свою 

чергу, працівники поліції, знаючи, що правовий захист у них відсутній, навіть 

не звертають уваги на подібного роду образи, тим самим породжують таку 

ганебну практику по відношенню до себе. 

Як висновок, слід зазначити, що проблематика забезпечення охорони 

честі і гідності саме кримінально-правовими засобами зумовлена тим, що ці 

питання в нашій державі регулюються саме нормами цивільного законодавства 

недостатньо. Захист прав поліцейського, його честі та гідності залежить від 

«моральної самосвідомості» кожного з нас. Необхідно на законодавчому рівні 

передбачити кримінально-правове переслідування особи за посягання на честь 

та гідність поліцейського. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА НАУКИ 

І ТЕХНІКИ 

 

Сучасні соціальні й економічні процеси позначені надзвичайно широким і 

відчутним впливом науки й техніки на всі сфери життєдіяльності суспільства. 

Сьогодні кожна освічена людина повинна орієнтуватися в тому, що являють 

собою наука та техніка, оскільки уникнути контактів із ними в сучасному 

суспільстві просто неможливо [1]. 

Численні праці, присвячені проблемам збереження та розвитку науково- 

технічного потенціалу, зумовили актуальність даної теми, яка існує і сьогодні. 

У розвиток даної тематики великий внесок внесли вітчизняні теоретики й 

науковці, серед яких можна виділити таких: Гончарова В.В, Завліна П.М, 

Казанцева Л.Е., Кортова В.С., Андреянов В.Д., Абрамов, Малкова І.В., 

Басовский Л.Є. та інші, роботи яких широко представлені в літературі. 

Мета роботи – дослідження природи і специфіки збереження, розвитку 

науково – технічного прогресу, взаємозв‘язок науки і техніки з суспільством, а 

також аналіз проблем та перспектив їх розвитку. 

Вплив науки і техніки на суспільство є одним з найголовніших факторів, 

які сприяють його розвитку. Й тут виникає тісний взаємозв‘язок між наукою, 

технікою і людиною, адже без розвинутого, освіченого суспільства ми не 

можемо говорити про прогрес цих двох феноменів. 

Розвиток техніки в сучасному світі усе більш гостро виявляє двоїстий 

характер її досягнень. З однієї сторони без техніки просто неможливо 

представити розвиток людства, а з іншого техніка – це могутня сила, здатна 

викликати й негативні, навіть трагічні наслідки. Тут і постає головна проблема: 

непродуманий розвиток техніки приводить до того, що успіхи технічного 

прогресу звичайно обертаються складними соціальними проблемами. 

Заміняючи робочу силу людини на виробництві, приводячи тим самим до 
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підвищення продуктивності, техніка загострює проблеми зайнятості і 

безробіття; житловий комфорт приводить сьогодні до небажаної роз'єднаності 

людей; досягнута за допомогою особистого транспорту мобільність купується 

ціною шумового навантаження, незатишних, знеособлених міст, загубленої 

природи і ряду інших очевидних проблем, з якими стикаємось сьогодні [2]. 

Стаючи співучасником еволюції людина повинна і допомагати їй. 

Необхідно задуматися, чи людина робить усе належне, що може. Сучасна 

техніка досягла такого рівня розвитку, знайшла настільки могутній вплив у 

світі, що можна говорити про визначену самостійність техніки, про здатність 

діяти, направляти розвиток суспільства, формувати світогляд. Зараз уже важко 

зрозуміти: техніка служить людині, чи людина – техніці. Удосконалюючи 

техніку, людина сама підпадає під її владу. І чим точніші, чим досконаліші 

технічні засоби, тим більше зростає потреба людини в них. Люди підкоряють їм 

своє існування, що, у свою чергу, обмежує їхню волю і достоїнства. Подібний 

широкомасштабний розвиток техніки, що охопив майже всі сфери людської 

життєдіяльності, можна вважати тією ж експансією [2]. 

В межах науково-технічного прогресу наука і техніка – як різні сфери 

суспільної праці, завжди зберігали свою відносну самостійність; наукове 

пізнання направлене на розкриття законів розвитку природи і суспільства, а 

техніка, в свою чергу, є проміжною сферою між наукою і практичними 

потребами людини. Тому зміст науки і логіка її розвитку визначаються, 

насамперед, об'єктом пізнання, а техніка має на меті об'єднати в собі два 

початки – науковий і практичний. 

Розвиток науки і техніки пов‘язаний з розвитком суспільства. Із 

розглянутих раніше положень можна зробити висновки, по-перше, про те, що 

наука, техніка є досить складними явищами суспільного життя і що вони 

пов'язані з глибинними засадами людського існування; по-друге, про те, що між 

ними існує необхідний зв'язок. 

Історія свідчить, що технічний розвиток може досягати досить значного 

рівня у відносно малорозвинених країнах, як це було, наприклад, у 

Стародавньому Єгипті та Китаї XIV ст. Але наслідки такого розвитку ніколи не 

досягали тих результатів, що їх ми маємо в сучасній Європі. Це свідчить про те, 
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що, незважаючи на можливість відносно автономного розвитку технічних 

умінь, лише тоді розвиток техніки набуває характеру динамічного і стійкого у 

своїх основах процесу, коли він переплітається і поєднується з розвитком науки 

та соціальної структури. Те ж саме можна сказати і на адресу науки [3]. 

Ще у XX ст. технічний розвиток набув усебічного й бурхливого 

характеру. Тому XX- поч. XXІ ст. характеризують як технічне, атомне, 

космічне, кібернетичне, століття автоматики, комп'ютеризації, роботизації та ін. 

Але цей період знаменний також надзвичайною, нечуваною раніше 

напруженістю усіх соціальних протиріч, надзвичайною конфліктністю і навіть 

трагічними соціальними катастрофами. В останні десятиріччя ХХ ст. почали 

складатися ознаки нової хвилі науково-технічної революції. Її найбільш 

очевидні риси сьогодні – корінна перебудова технології виробництва, всіх 

сторін життя на основі електроніки, а також регулювання біологічних процесів. 

Автоматизація охоплює найбільш складні технічні системи і надає їм 

властивості цілісності і саморегульованості. Електроніка і нові засоби зв'язку 

ведуть до інформаційного вибуху, до загальної доступності зростаючих потоків 

інформації [3]. 

Прискорення науково-технічного прогресу – основний шлях розв'язання 

економічних, організаційних, соціальних і культурних проблем, який в 

економічній сфері є основним фактором досягнення світового рівня 

продуктивності праці, що здійснюється через революціонізацію виробництва, 

впровадження найновіших технологій [4]. 

Отже, новий етап науково-технічної революції викликає до 

життєдіяльності людини небачені сили руйнування, що загострюють екологічні 

проблеми, роблять реальним в умовах приватної власності відокремлення 

великих мас працюючих від знарядь праці, поглиблюють безодню між 

передовими в науково-технічному відношенні і відсталими країнами. 
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Євроінтеграція України реалізується через відповідний напрямок 

державної політики України. Цей напрямок державної політики був 

започаткований на початку незалежності України. На сучасному етапі розвитку 

українського суспільства фактично сформована правова база для формування 

та успішної реалізації державної політики в сфері європейської інтеграції 

України на основі співпраці державних органів та громадськості. 

Безперечно, базовим джерелом права в цій частині є Угода про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

яка була ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 2014 р. [1]. Саме 

вона визначає напрямки спрямування зусиль української сторони аби 

реалізовувати асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Важливою 

складовою цього документу є Додатки до цієї Угоди, які визначають Директиви 

ЄС положення, яких мають бути імплементованими у національне 

законодавство України. 

Фактично ця Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням є 

найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України [2]. 
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Враховуючи цю обставину визначити межі європейської інтеграції України на 

підставі аналізу положень цієї Угоди можна лише в загальних рисах, шляхом 

описання цих меж, адже із 486 статей Угоди більшість статей визначають 

окремі напрямки взаємодії України та ЄС.  

Важливим документом, який призводить до руху процесу європейської 

інтеграції України та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони є схвалений 

13 березня 2015 р. Урядом України та 16 березня 2015 р. Радою асоціації між 

Україною та ЄС Порядок денний асоціації Україна – ЄС. Цінність цього 

документу виявляється у тому, що він дозволяє провести моніторинг прогресу 

України у виконанні Угоди про асоціацію, а також моніторинг та оцінювання 

досягнень цілей політичної асоціації та економічної інтеграції 

України.Проміжні результати щодо виконання Порядку денного асоціації 

Україна – ЄС фіксуються у звітах, які називаються пріоритетами Порядку 

денного асоціації Україна – ЄС [3]. Фактично ці звіти дають можливість 

прослідкувати динаміку виконання Угоди про асоціацію. На підставі їх аналізу 

можна визначити те, які положення Угоди про асоціацію виконані, а отже і 

визначити, які існують здобутки у реалізації державної політики України у 

сфері європейської інтеграції. 

Цікавою, в контексті реалізації державної політики України у сфері 

європейської інтеграції, є доля Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» від 18 березня 2004 р. [4]. Цей Закон України є чинним. Він визначив 

шістнадцять пріоритетних сфер адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. Разом із тим, із підписанням Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

про цей Закон України забули. Очевидно те, що оскільки цей Закон України є 

чинним він також має реалізовуватися і враховуватися суб‘єктами публічної 

адміністрації України при здійсненні ними заходів щодо реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 
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Зміст і порядок здійснення державної політики у сфері європейської 

інтеграції визначається також низкою джерел права на рівні національного 

законодавства України. Наприклад, на рівні законів України можна назвати 

ст.21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»від 27 лютого 2014 р. 

[5], де визначаються повноваження Уряду України, щодо спрямування, 

координації та контролю діяльності у сфері європейської інтеграції України. 

Якщо говорити про рівень підзаконних нормативно-правових актів, то тут 

можна, наприклад, назвати: Положення «Про Урядовий офіс з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 

України», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 

2014 р. № 346, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про імплементацію 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» від 17 вересня 2014 р. № 847-р, а також Положення «Про 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 квітня 2014 р. № 197 і аналогічні положення, щодо інших міністерств, які 

визначають їх повноваження щодо реалізації певного напрямку державної 

політики в сфері європейської інтеграції України [6,7,8].  
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУБ’ЄКТА КІБЕРЗЛОЧИНУ 

 

Згідно з позиціями багатьох вчених у галузі кіберзлочинності найбільш 

інформативним для процесу розслідування є такий елемент методики 

розслідування як криміналістична характеристика злочину. 

У криміналістичній науці до змісту криміналістичної характеристики 

злочину традиційно включають досить велику кількість елементів. Однак слід 

зазначити, що центральним елементом криміналістичної характеристики будь-

якого злочину є дані про суб‘єкт злочину, тобто особу, яка його вчинила, 

оскільки жодне кримінальне правопорушення не може бути реалізоване за 

відсутності людини, яка здійснює злочинну діяльність. 

В останні роки активно досліджуються криміналістичні аспекти особи і 

поведінки злочинця, події злочину тощо. Одним з основних елементів у 

криміналістичній характеристиці злочину є особа злочинця. Криміналістичне 

вивчення особистості злочинця проводиться для отримання необхідних даних 

задля успішного розкриття злочину, вибору та застосування найбільш 

ефективних тактичних прийомів, вчинення на злочинця потрібного виховного 

впливу [1, с.73]. 

Осіб, які вчиняють комп‘ютерні злочини (кіберзлочини), у 

криміналістичній літературі поділяють на декілька категорій [2, с.234, 239]: 

 порушники правил користування ЕОМ (несанкціоноване використання 

комп‘ютерів, поширення вірусів і т.п.); 

 «білокомірцеві» злочинці; 

 «комп‘ютерні шпигуни» – підготовлені професіонали, метою яких є 

отримання важливих стратегічних даних про супротивника в економічній, 
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політичній, технічній та інших сферах; 

 «хакери» («одержимі програмісти») – технічно підготовлені особи, які, 

вчиняючи злочини, часто не переслідують при цьому прямої матеріальної 

вигоди (для них має значення самоствердження, помста за образу, бажання 

пожартувати тощо). 

Що стосується «хакерів», то це не просто «одержимі програмісти», а ще й 

«комп‘ютерні хулігани». 

Наразі виділяють такі три групи комп‘ютерних злочинців [3, с.38-39]: 

 особи, особливістю яких є стійке сполучення професіоналізму у сфері 

комп‘ютерної техніки та програмування з елементами своєрідного фанатизму 

та винахідливості; 

 особи, які страждають на новий вид психічних захворювань – 

інформаційні хвороби; 

 професійні комп‘ютерні злочинці з яскраво вираженою корисливою 

метою. 

Проведені соціологічні і кримінолого-криміналістичні дослідження, 

зокрема в Австралії, Канаді, США, Німеччині, допомогли розподілити 

комп`ютерних злочинців за віком на три великі категорії [4]: 

 11-15 років – переважно займаються злочинами з використанням 

телефонних мереж, кредитних карток та автоматів з видачі готівки; 

 17-25 років – займаються комп`ютерним хакерством; 

 30-45 років – використовують комп`ютери для корисливих цілей та 

шпигунства. 

Так, статистика комп`ютерних злочинів в США за останні 27 років 

свідчить, що більшість (70%) злочинців – це працівники компаній, які мають 

доступ до ЕОМ. Ця особа як правило [5]: 

 працює в компанії не менше 4 років; 

 першим приходить нароботуй останнімзалишає робоче місце; 

 не користується або рідко користується відпустками; 

 робить все можливе для завоювання довіри адміністрації, інформує 

про помилки івчинки інших працівників; 

 добре знайома з роботою систем захисту інформації та має ключі від 

основних замків службових приміщень. 
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Значначастина комп'ютерних злочинів здійснюється індивідуально. Але, 

сьогодні має місце тенденція співучасті в групових посяганнях. Кримінальна 

практика свідчить, що 38% злочинців діяли без співучасників, тоді як 62% 

скоювали злочини в складі організованих злочинних угрупувань [6]. 

Щодо особистих характеристик портрета виділяють такі основні риси: 

активна життєва позиція, нестандартність мислення і поведінки, обережність і 

уважність. Що стосується психофізіологічних характеристик – кіберзлочинцем 

виступає, як правило, яскрава, мисляча й творча особа, професіонал своєї 

справи, що бажає постійно іти на виклик, але з іншого боку, ця людина дуже 

боїться втратити свій авторитет, соціальний статус. Крім того, практика 

свідчить, що комп'ютерні злочинці у своїй більшості не мають кримінального 

минулого [4]. 

Враховуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що 

кримінологічнахарактеристика кіберзлочинця – це одна з найважливіших 

частин характеристики злочину в цілому. Таке важливе значення обумовлене 

тим, що ефективна та успішна боротьба з кіберзлочинами можлива тільки за 

умови всебічного аналізу образу мислення й особи порушника. 
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОСВІТУ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Утвердження і забезпечення права людини на освіту в будь-якій країні є 

одним з найважливіших обов‘язків держави. Це зумовлено тим, що освіта в 

сучасному глобалізованому й інформатизованому світі набуває все більшого 

значення як вирішальний чинник суспільного прогресу й національної безпеки, 

стає важливою складовою всебічного розвитку людської особистості, 

поглиблення поваги до прав і свобод людини. Сьогодні цілком очевидно, що 

без необхідної освіти людина не зможе забезпечити собі належних умов життя і 

реалізуватись як особистість, а також усвідомити і захистити свої права.  

Питання прав та свобод людини і громадянина на сьогодні є 

найактуальнішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав 

світової співдружності. Це пов‘язано з тим, що стан справ саме у сфері 

забезпечення та практичної реалізації прав і свобод особи є тим критерієм, за 

яким оцінюється рівень демократичного розвитку держави й суспільства в 

цілому. 

Слід зазначити, що питанням прав людини присвячено значну кількість 

статей у конституціях більшості країн світу. Конституція нашої держави також 

проголошує, що людина, її життя і здоров‘я, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1]. 
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Одним з ключових прав, закріплених у Конституції України, є право 

людини на освіту. Утвердження і забезпечення вказаного права в будь-якій 

країні є одним з найважливіших обов‘язків держави. Це зумовлено тим, що 

освіта в сучасному глобалізованому суспільстві все більше стає вирішальним 

чинником суспільного прогресу і національної безпеки, важливою складовою 

всебічного розвитку людської особистості, поглиблення поваги до прав і свобод 

людини. Сьогодні цілком очевидно, що без необхідної освіти людина не зможе 

забезпечити собі належних умов життя і реалізуватись як особистість, а також 

усвідомити і захистити свої права. Високий рівень освіченості населення є 

важливим чинником, що позитивно впливає на створення сприятливих умов 

для повної реалізації прав і свобод людини і громадянина. Саме сьогодні освіта 

може стати тим міцним стрижнем, що дозволить Україні здолати тривалу кризу 

і приєднатися до сучасних найбільш розвинутих держав, тому діяльність усієї 

держависпрямовується на практичну реалізацію права громадян на освіту. 

Вихідні засади права людини на освіту сформульовані в ст. 26 Загальної 

декларації прав людини [2], а в ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні й культурні права [3] визначено механізм реалізації цього права. 

Міжнародно-правові акти визначають пріоритетні цілі освіти, а саме: повний 

розвиток особистості, повага до прав і свобод людини, необхідність освіти, 

створення можливостей бути корисними учасниками демократичного 

суспільства, сприяти взаємопорозумінню і дружбі між усіма націями, 

етнічними і релігійними групами. 

Актуальність проблеми створення необхідних умов для реалізаціїї 

громадянами права на освіту, а також реформування сфери освіти в Україні на 

сучасному етапі обумовлена не лише економічними факторами (необхідність 

виходу з кризової ситуації, що склалася в економічній та соціальній сферах), 

але й політичними, а головне, – правовими, тобто створенням в Україні нового 

законодавства, яке регулює суспільні відносини в цій галузі державного 

управління з метою забезпечення реалізації проголошених та закріплених 

Конституцією України основних прав і свобод громадян, принципів 

верховенства права, суверенітету і незалежності нашої держави. 

Питання визначення права на освіту, його гарантії, місце та роль у 
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правовому статусі людини і громадянина особливо актуальне в складний час 

перетворень у політичному, економічному, культурному житті суспільства, 

побудови правової, демократичної держави та громадянського суспільства в 

Україні. На сьогодні освіта як галузь інтелектуального і духовного розвитку 

особистості переживає складні часи, що обумовлено розбудовою нової системи 

управління, створення початкових основ інтеграції України в європейський 

освітній простір. Освіта повинна відповідати вимогам часу та стати, перш за 

все, доступною, гуманною, з орієнтацією на кращі вітчизняні та світові зразки 

за змістом і технологіями навчання. 

Звертаючись до змісту права особи на освіту та зважаючи на його правову 

охорону в сучасному суспільстві, варто не залишити поза увагою, що ця 

проблема набула найбільшої гостроти саме через значну розбіжність 

законодавчого регулювання права на освіту і його реалізації в життя.  
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Професійний стрес – це складна галузь дослідження стресових станів, як 

і психологічний стрес, який співвідноситься з негативними та позитивними 

емоціями і почуттями, та створюється факторами, які носять характер загрози або 

перешкод. 

За визначенням Г.С. Нікіфорова для деяких професій фактор стресу є 

супроводжуючим. Професійний стрес пов‘язується з переживанням психічної 

напруженості в умовах високої відповідальності за прийняття рішення. Робота в 

умовах професійного стресу є серйозним випробовуванням фізичного і 

психічного здоров‘я спеціаліста, перевіркою міри його професійної надійності. 

В напрямку професійного здоров‘я спеціаліста вивчають професійний стрес 

Б.В. Овчинніков та А.І. Колчев, розглядаючи його як наслідок неперервної і 

тривалої дії специфічних стресорів, що визивають перевтомлення, професійні 

захворювання. Поглиблюють дію професійного стресу і 

короткочасні екстремальні ситуації, що виникають в професійній діяльності. 

Вчена Н.В. Самоукіна визначає професійний стрес як напружений 

стан працівника, який виникає під впливом емоційно негативних і 

екстремальних факторів при виконанні професійної діяльності, підкреслюючи 

його негативний прояв, як дистрес. 

Професійний стрес за визначенням А.Б. Лєонової виникає в 

результаті невідповідності вимог робочого середовища і індивідуальних ресурсів, 
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ресурсів працівника, що створює потенційну загрозу для успішності трудової 

діяльності, здоров‘я. 

Таким чином, професійний стрес розглядається, як правило, в плані 

негативного впливу на професійну діяльність [1]. 

У професійній діяльності слідчих палітра емоційних станів надзвичайно 

велика, але домінуючим є стан емоційної напруги, який залежить від характеру 

виконуваних дій, професійного досвіду та індивідуально-психологічних 

особливостей працівника. 

За даними емпіричного дослідження Когут О.О. [2, с. 105] до причин 

підвищеної емоційної напруги слідчих належать: 

– довготривале спілкування з неадекватними людьми; 

– необхідність одночасно обробляти велику кількість інформації; 

– хронічна втома, виснаження; 

– неможливість відпочити; 

– неможливість приділяти увагу особистому життю; 

– недолік часу для прийняття рішення; 

– спілкування з агресивними людьми при масових заходах; 

– конфліктне спілкування з керівниками та громадянами; 

– спілкування із раніше засудженими (рецидивістами). 

Перелічені ознаки професійної діяльності слідчих зумовлюють низку 

вимог до їх індивідуально психологічних особливостей, зокрема: 

– здатність до інтенсивної міжособистісної комунікації; 

– постійна інтелектуальна активність (аналіз інформації, яка постійно 

змінюється, утримання в пам‘яті великої кількості фактів, прийняття рішень в 

умовах дефіциту часу та інформаційної невизначеності); 

– підвищена відповідальність за свої дії та прийняті рішення; 

– висока психофізіологічна витривалість, пов‘язана із ненормованістю 

робочого дня, чергуванням у слідчо-оперативній групі (СОГ), проведенням 

слідчий (розшукових) дій одночасно по декільком кримінальним 

провадженням; 
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– здатність витримувати емоційну напругу, тривожні стани, почуття 

страху, невизначеності, неможливість поділитися своїми сумнівами з 

близькими тощо; 

– мовленнєва винахідливість, вміння швидко і достовірно пояснювати 

критичні ситуації іншому, при цьому контролювати власні емоції. 

Високий рівень професійних стресів в роботі слідчих призводить до 

підвищення неконструктивної напруги, конфліктності у колективі, негативно 

позначається на здоров‘ї слідчих і як результат може призводити до плинності 

кадрів із слідчих підрозділів. 

Адаптивні здатності до стресу, професійна надійність, емоційна стійкість 

є найважливішими показниками психологічної підготовленості слідчого. Це 

проявляється в: 

– відсутності дезадаптивних реакцій, які знижують ефективність дій і 

породжують помилки; 

– стійкості та толерантності до тиску осіб, які намагаються вплинути на 

хід досудового розслідування; 

– вмінні зберігати стійкість у процесі конфліктної взаємодії з учасниками 

кримінального процесу; 

– самоконтролі і самоопануванні у провокаційних ситуаціях; 

– вмінні приймати адекватні рішення в екстремальних умовах; 

– збереженні психічного та соматичного здоров‘я. 

Недостатній розвиток адаптивних здібностей до стресу, невміння 

регулювати своє психічне та психофізіологічне здоров‘я може стати джерелом 

серйозних негативних наслідків як для слідчої діяльності так і для психічного і 

фізичного здоров‘я слідчих. До них належать: 

– хвороби та негативні фізіологічні реакції; 

– плинність кадрів; 

– зниження мотивації діяльності; 

– зниження працездатності; 

– психологічні наслідки (порушення вольового контролю, збільшення 

конфліктності у колективі, переживання депресії та перевтоми, переживання 
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самотності та незадоволеності життям, різні комплексні переживання, що 

носять назву стрес-синдром) [3]. 

Професійний стрес пролонгованої дії може призвести до професійної 

деформації особистості і високої плинності кадрів з слідчих підрозділів. 

Таким чином, професійні стреси є чинником, який здійснює негативний 

вплив на здоров‘я слідчих, вмотивованість, задоволеність своєю працею і у 

кінцевому рахунку на ефективність їх діяльності. Високий рівень професійних 

стресів призводить до підвищення неконструктивної напруги, конфліктності у 

колективі, може призводити до плинності кадрів з слідчих підрозділів. 

Недостатній розвиток адаптивних здібностей до стресу, невміння регулювати 

своє психічне і психофізіологічне здоров‘я може стати джерелом серйозних 

негативних наслідків для психічного і фізичного здоров‘я слідчих. 
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ІНФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Останніми роками в Україні здійснюється реформа Міністерства 

внутрішніх справ (далі – МВС). Створено Національну поліцію як центральний 

орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку. При цьому діяльність поліції спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України згідно із Законом та Положенням про Національну поліцію [1, 2]. 

Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності формує бази 

(банки) даних, що входять до Єдиної інформаційної системи МВС України. 

При цьому формування інформаційних ресурсів поліцією передбачено ст. 26 

Закону України «Про Національну поліцію» [1]. 

Поліція може створювати також власні бази даних, необхідні для 

забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері 

трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а 

також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання 

покладених на неї повноважень. 

Станом на сьогодні в Національній поліції здійснюються заходи щодо 

створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал 

Національної поліції України», яка представляє собою сукупність технічних і 

програмних засобів, призначених для обробки відомостей, що утворюються у 

процесі діяльності Національної поліції та її інформаційно-аналітичного 

забезпечення [3]. Дана система є складовою частиною Єдиної інформаційної 
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системи МВС України та містить: а) центральний програмно-технічний 

комплекс; б) автоматизовані робочі місця користувачів; в) телекомунікаційну 

мережу доступу; г) комплексну систему захисту інформації. 

Від початку процесу інформатизації органів і підрозділів внутрішніх 

справ (далі – ОВС) України минуло більше 45 років. За цей час накопичений 

чималий досвід використання різних інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем (далі – ІТС) оперативно-розшукового та 

інформаційно-довідкового призначення. Тому при створенні системи 

«Інформаційний портал Національної поліції України» необхідно враховувати 

існуючі можливості зазначених ІТС. 

Так, зокрема, сьогодні в Національній поліції здійснюються заходи щодо 

створення захищеної інтегрованої ІТС оперативного інформування – єдиної 

системи збирання, опрацювання та подання до чергової служби вищого рівня 

інформації про правопорушення або подію з метою організації контролю за 

встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а 

також оперативного реагування на надзвичайні ситуації [4]. При цьому 

виникають проблеми щодо належної розробки наукових і методологічних основ 

її функціонування. 

Необхідно відмітити, що в ОВС України свого часу була створена та 

ефективно функціонувала система оперативного інформування (далі – СОІ) 

МВС України – комплекс нормативно-правових, організаційно-кадрових, 

програмно-апаратних та інших заходів та засобів, що забезпечують обробку 

оперативної інформації про резонансні злочини та інші надзвичайні події [5]. 

Мета її функціонування – це своєчасне та якісне оперативне інформування 

керівництва МВС України, зацікавлених інстанцій, держави про реальний стан 

й динаміку оперативної обстановки в цілому в Україні та окремих її регіонах 

для прийняття впливових управлінських рішень на її покращання, а також 

постійне стеження за своєчасністю вирішення і розкриттям резонансних 

злочинів, ліквідації наслідків інших надзвичайних подій [6]. 

Для цієї СОІ МВС України було розроблено низку наукових і 

методологічних основ її функціонування, які сьогодні можна використовувати 

при створенні захищеної інтегрованої ІТС оперативного інформування 



80 

Національної поліції. Так, зокрема, питанням аналізу загальної структури 

корпоративної мережі ОВС України, а також моделей об‘єктів захисту 

інформації і можливого порушника безпеки мережі, присвячена стаття [7]. 

Загальна математична модель об‘єктів захисту СОІ МВС України розглянута в 

статті [8]. Методичний підхід до формалізації задачі оцінювання ефективності 

системи захисту інформаційної системи ОВС України наведений у статті [9]. 

Оцінці коефіцієнтів оперативної готовності програмно-апаратних засобів та 

організаційних заходів захищеної СОІ МВС України щодо обробки інформації 

присвячені роботи [10, 11]. Аналіз та оцінка ефективності комплексної системи 

захисту інформації в СОІ МВС України наведено у роботах [12-14]. 

Для з‘ясування подальших перспектив розвитку захищеної інтегрованої 

ІТС оперативного інформування Національної поліції України слід звернутись 

до Концепції інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України (далі – ЦОВВ), на 2016-2020 роки [15]. Так, зокрема, Концепцією 

передбачено створення: Положень про відомчі інформаційні системи, бази 

(банки) даних; Положення про комплексну систему захисту інформаційних 

ресурсів МВС та ЦОВВ; порядку доступу користувачів до відомчих 

інформаційних ресурсів МВС та ЦОВВ, а також їх використання тощо. 
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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ» 

В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

Однією з найважливіших умов забезпечення прав і свобод людини, 

недоторканості її життя та здоров‘я, власності, інших суспільних інтересів є 

охорона громадської безпеки в державі. Саме тому ключовим завданням 

правоохоронних органів є забезпечення та реалізація комплексу заходів щодо 

попередження вчинення різного роду злочинів. Небезпечність ж злочинів проти 

громадської безпеки насамперед полягає в тому, що вони порушують нормальні та 
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безпечні умови життя громадян, створюють загальну небезпеку, провокуючи 

вчинення різноманітних тяжких та особливо тяжких злочинів, що тягне за собою 

настання інших тяжких наслідків. Окрім того саме громадська безпека формує 

атмосферу спокою серед населення, обстановку впевненості в ефективності 

захисту правоохоронними органами від злочинних посягань, гарантуючи тим 

самим правопорядок в державі. Тому питання щодо забезпечення 

правоохоронними органами громадського порядку та безпеки є надзвичайно 

важливим. 

Цікавим для запозичення є зарубіжний досвід інших країн щодо реалізації 

заходів попередження та припинення окремих категорій злочинних посягань. 

Так в кримінальному кодексі Республіки Польща, одним із найважливіших 

факторів забезпечення громадської безпеки є боротьба зі створенням та 

функціонуванням у державі злочинних організацій. Це безпосередньо 

передбачено в статті 258 кримінального кодексу Республіки Польща: 

1. Хто бере участь в організованій групі чи злочинній організації, що має 

на меті вчинення злочину, в тому числі й фіскального, підлягає покаранню у 

вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. 

2. Якщо організована група чи злочинна організація, згадана в частині 1 

цієї статті, мають збройний або терористичний характер, злочинець підлягає 

покаранню у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років. 

3. Хто створює організовану групу або злочинну організацію, 

передбачену пунктом 1 цієї статті, або такою організованою групою чи 

збройною організацією керує, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі 

від 1 до 10 років. 

4. Хто створює організовану групу або злочинну організацію, що має на 

меті терористичний характер, або такою організованою групою чи збройною 

організацією керує, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк, не 

менше 3 років [1]. 

Стаття 258 кримінального кодексу Республіки Польща карає за основний 

тип злочинної участі в організованій групі або злочинній організації, що має на 

меті вчинення злочину або фіскального правопорушення, і містить три типи 

кваліфікації, з погляду на: збройний характер групи чи організації, мету 
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вчинення терористичного злочину та залежно від особи злочинця, котрий 

створює групу чи організацію, або ж керує нею. 

Об‘єктом кримінально-правової охорони за ст. 258 кримінального 

кодексу Республіки Польща є громадська безпека, для якої організована 

злочинність становить значну загрозу. 

В свою чергу під організованою злочинністю слід розуміти певні 

злочинні діяння, котрі вчиняються організованими групами чи злочинними 

організаціями. Водночас злочинна організація – це організоване угрупування, у 

складі щонайменше 3 осіб, створене з метою підготовки одного або декількох 

злочинів, що виражається однією або декількома злочинними діями [2]. 

Об‘єктивна сторона злочину, про який йдеться в ст. 258 кримінального 

кодексу Республіки Польща, полягає в безпосередній участі в діяльності 

організованої групи чи об'єднання для здійснення злочину. 

Організована група повинна налічувати у своєму складі не менше трьох 

осіб. Така мінімальна кількість учасників обумовлена, зокрема, необхідністю 

відрізняти участь в організованій групі від співучасті (п. 1 ст. 18) та від 

підготовки у формі укладання угоди з іншою особою (п. 1 ст. 16). 

Значна увага приділяється також керівництву та принципам дисципліни в 

структурі та діяльності організованої групи або злочинної організації. Серед 

критеріїв, що дозволяють відрізнити організовану групу від злочинної 

організації, головним виступає ступінь організації. Визнається, що злочинна 

організація характеризується більш чіткою внутрішньо-організованою 

структурою. Крім того, група на відміну від злочинної організації не повинна 

мати довгострокову програму та встановлені правила набору її членів. 

Необхідним елементом організованої групи та злочинного об'єднання, 

про які йде мова в ст. 258 кримінального кодексу Республіки Польща, є 

домовленість між їх учасниками та довговічність цих кримінальних структур. 

Без останнього можна говорити тільки про зустріч або збори групи людей [3]. 

Діяльність, про яку йдеться в ст. 258 кримінального кодексу Республіки 

Польща полягає зокрема в участі у складі організованої групи чи злочинного 

об'єднання для здійснення злочину або фіскального правопорушення. Для 
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участі в групі чи об‘єднанні, згаданих у цьому положенні, необов'язково 

передбачається участь у правопорушенні, вчиненому іншими членами. 

Також дана стаття передбачає типи кваліфікації даного злочину. Так 

кваліфікаційною обставиною, на сам перед, є збройний характер організованої 

групи або збройної організації, або мета здійснення терористичного 

злочину [4]. 

Збройний характер означає, що мета організованої групи або злочинного 

об'єднання включає в себе вчинення злочинів з використанням зброї, або факт, 

що принаймні деякі члени цих злочинних структур мають зброю. 

Організована група або злочинна організація може також мати або 

зберігати хімічну, бактеріологічну, і навіть ядерну зброю. Водночас не є зброєю 

сокири, кухонні тесаки та інші гострі предмети, незважаючи на те, що останні 

можуть бути використані для завдання тілесних ушкоджень. 

Також у кримінальному кодексі Республіки Польща передбачено 

можливість звільнення від кримінальної відповідальності за створення або 

участь у збройній організації [5]. Підстави такого звільнення зазначені в статті 

259 кримінального кодексу Республіки Польща, зокрема: «Не підлягає 

покаранню за злочин, визначений в ст. 258кримінального кодексу Республіки 

Польща той, хто добровільно відступив від участі в групі або злочинній 

організації і повідомив органу, покликаному здійснювати переслідування 

злочинів всі істотні обставини скоєного вчинку, або запобіг скоєнню 

задуманого злочину, в тому числі і фіскального злочину [1]. 

Першою передумовою застосування цієї статті є добровільність відмови 

від злочину. Другою передумовою слугує розкриття інформації органу 

кримінального переслідування. Завдяки добровільно наданій інформації, щодо 

обставин, пов‘язаних з участю, створенням або керівництвом злочинною 

організацією, правоохоронні органи мають можливість ліквідувати діяльність 

подібного роду злочинних об‘єднань тим самим здійснюючи запобігання 

вчиненню злочинів у їх складі. 

Підводячи підсумок, можна дійти висновку, що на законодавчому рівні в 

республіці Польща приділяється значна увага громадській безпеці. Для цього в 

кримінальному кодексі є спеціально виділені розділи, котрі детально 
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характеризують можливі злочини в даній сфері та регулюють призначення 

покарання окремо за кожен з них. В свою чергу такий підхід сприяє ефективній 

боротьбі правоохоронних органів щодо діяльності злочинних організацій. 
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ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Питання щодо принципів правового регулювання запобігання корупції в 

системі органів Національної поліції носить досить актуальний характер. 

Обумовлено це тим, що принципи визначають пріоритетні, а в деяких випадках 

і ключові моменти в процесі запобігання корупції. На статус принципу може 

претендувати далеко не кожна нормативна вимога, відповідне положення 

повинно володіти певними правовими і соціальнимивластивостями. Питання 

щодо принципів це, по суті, питання щодо якості роботи із запобігання корупції 

в системі Національної поліції України. Під терміном «принцип» традиційно в 

науковій літературі розуміється основне положення, ідея, яка лежить в основі 

правового регулювання. 
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У зв'язку з цим можна зробити висновок, що принципи дозволяють 

вибудувати пріоритетні напрямки в питаннях адміністративно-правового 

регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції, а також 

належним чином організувати відповідний процес. Принципи запобігання 

мають різноспрямований характер, який багато в чому обумовлений їх 

функціональною роллю у вирішенні даної проблеми. 

У кожного з принципів свій предмет в питаннях запобігання корупції, 

своя функціональна спрямованість, а також юридичні наслідки реалізації. 

Виходячи з цього, принципи запобігання корупції можна поділити на загальні 

принципи, які містяться в законодавстві, побічно стосуються окресленої 

проблеми, і спеціальні принципи, які, виходячи зі своєї функціональності, 

прямо спрямовані на запобігання корупції. 

Запобігання корупції в поліції – це складна і змістовна робота, що 

складається з ряду компонентів, пов'язаних з питаннями організації запобігання 

корупції, а також інформаційного та методичного забезпечення даного процесу. 

Всі ці та ряд інших моментів знаходять своє відображення при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання запобігання корупції в системі органів 

Національної поліції. Необхідно відзначити, що принципи запобігання корупції 

носять прикладний характер, проте для їх розкриття необхідно 

використовувати теоретичний інструментарій, що пов'язано з методологічним 

підходом до розкриття означеної проблеми, а також прикладним значенням 

питання, обумовленого запобіганням корупції в системі органів поліції. 

Так, до кола першочергових принципів запобігання корупції в системі 

органів Національної поліції відноситься визнання, забезпечення і захист 

основних прав і свобод людини і громадянина. Означений принцип має, по-

перше, міжгалузеве значення, по-друге, він безпосередньо закріплений в 

Конституції України, де сказано, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю [1]. 

Звичайно, головним суб'єктом забезпечення захисту прав і свобод 

громадян від корупційного впливу є держава, проте в умовах системної 

корупції наявні в держави засоби використовуються далеко не в повному 
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обсязі. Значна частина громадян нашої країни, в цілому розуміючи загрозу 

корупції в тому числі і для себе особисто, ставиться до неї досить спокійно. 

При такому толерантному ставленні суспільства до корупції в органах 

державної влади і управління ефективно здійснювати заходи щодо запобігання 

корупції практично неможливо. Слід підкреслити, що до тих пір, поки кожна 

людина не зрозуміє, що він є громадянином своєї країни, у нього є права і 

обов'язки по відношенню до держави, а відповідно, у держави по відношенню 

до нього, говорити про права, свободи людини і громадянина як вищої цінності, 

якій загрожує корупція, не зовсім доцільно. 

Проведення заходів, пов'язаних із запобіганням корупції в системі органів 

Національної поліції, має здійснюватися тільки на правовій основі, а також з 

використанням законних засобів. У зв'язку з цим принцип законності в 

питаннях запобігання корупції в системі органів Національної поліції також є 

одним з ключових. Що підтверджується, в першу чергу, його закріпленням як 

одного з основних принципів діяльності поліції [2]. Законність як принцип 

запобігання корупції може проявляти себе в цілому ряді аспектів. 

По-перше, під законністю в розглянутому нами випадку можна розуміти 

певну сукупність законів, а також інших нормативно-правових актів, 

предметом регулювання яких є питання запобігання корупції. 

По-друге, законність розглядається як метод впливу на відповідні 

суспільні відносини, в нашому випадку – пов'язані із запобіганням корупції в 

органах поліції. Цілком очевидно, що законність сама по собі не 

встановлюється і не існує. Режим законності – це результат цілеспрямованої 

роботи спеціальних державних структур, тому мінімізувати рівень корупції в 

системі органів Національної поліції можливо за допомогою реалізації 

комплексу адміністративно-примусових, а також стимулюючих засобів. Заходи 

щодо забезпечення законності в сфері публічного управління повинні бути 

безпосередньо пов'язані з роботою із запобігання корупції. 

Традиційно, коли мова йде про забезпечення правопорядку, а протидія 

корупції в системі органів Національної поліції – це складова частина такої 

роботи в сфері публічного управління, важливим засобом виступає юридична 

відповідальність. У зв'язку з цим одним з принципів запобігання корупції в 
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системі органів Національної поліції є принцип невідворотності 

відповідальності за вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією 

правопорушень. Отже, для того щоб заходи із запобігання корупції були 

ефективними, потрібні чіткі матеріальні і процесуальні приписи, що 

визначають підстави і порядок застосування заходів юридичної 

відповідальності. На сьогоднішній день за корупційні та пов‘язані з 

корупцієюправопорушення передбачена кримінальна, адміністративна, 

цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність [3].  

Але для того щоб перераховані види юридичної відповідальності могли 

бути реалізовані в максимально повному обсязі, потрібно чітко закріплювати 

межі персональної відповідальності суб'єктів. 
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ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Реалізація заходів щодо подолання та попередження корупції в органах 

Національної поліціїдає чітке уявлення про масштаби цього явища. Щоб 

досягти відчутних результатів у цьому напрямі, така діяльність повинна 

здійснюватися систематично та послідовно, з урахуванням усіх необхідних 



90 

чинників. Для цього безперечно слід використовувати такий метод публічного 

управління як планування [1, с. 181]. 

Поняття принцип (principum) має латинське походження і означає 

«першооснова», «вихідне керівне положення». В юридичній науці принципи 

розуміються в якості керівних начал, основних положень.  

Щодо планів заходів запобігання і протидії корупції в органах державної 

влади та місцевого самоврядування ми можемо виокремити наступні принципи 

їх укладання. 

Принцип наукової обґрунтованості означає, що при розробці плану слід 

виходити із глибокого та всебічного аналізу, врахування ситуації і реальних 

можливостей, найближчих та перспективних задач органу державної влади. 

Науковість планів досягається: 

- шляхом збирання достовірної і повної інформації; 

- об'єктивним, всебічним вивченням і аналізом інформації; 

- науковим передбаченням (прогнозуванням) на основі аналізу інформації 

про стан системи управління в минулому і тепер, а також майбутнього її стану, 

що дозволяє передбачити своєчасне реагування на очікувані зміни; 

- використанням досягнень науки і техніки як в самому плануванні, так і в 

здійсненні намічених заходів [2, с. 450]. 

Принцип актуальності означає важливість, істотність заходів запобігання 

і протидії корупції, які передбачає план. Заходи плану роботи мають бути 

спрямовані насамперед на вирішення важливих, потребуючих невідкладного 

розв'язання питань підвищення ефективності боротьби з корупцією. 

Принцип реальності планів означає, що заходи плану повинні 

враховувати реальні можливості їх виконання. Це забезпечується шляхом 

визначення оптимального обсягу роботи даного органу, всебічного врахування 

резервів часу, кількості персоналу тощо. 

Принцип конкретності потребує того, щоб у плані чітко і ясно були 

сформульовані завдання, що стоять перед органом, заходи, які 

виконуватимуться, строки виконання кожного такого заходу і його виконавець 

або особа, яка відповідає за виконання. 
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У планах не повинні міститися загальні, невизначені вирази, нікого не 

зобов'язуючі заклики до поліпшення роботи тощо. Подібні формулювання 

позбавляють планування його організуючої основи, роблять план 

розпливчастим і неконкретним, породжують безвідповідальність виконавців. 

Принцип несуперечливості передбачає відсутність у плані заходів, які б 

суперечили планам вищестоящих систем управління та іншим планам самого 

органу, а також іншим заходам одного і того ж плану. 

Принцип своєчасності спрямований на успішне виконання плану. 

Досягнення цілей і завдань, визначених планом, обов'язково передбачає 

відповідну підготовку, виділення необхідних виконавців, їх правильне 

використання, що досягається лише своєчасним складанням плану і доведенням 

його до виконавців. 

Принцип інформативності по відношенню до планів означає, що повинен 

бути вибраний такий стиль викладення, який би дозволив при якомога 

меншому фізичному та знаковому обсязі плану закласти якнайбільший обсяг 

інформації, котра сприятиме успішному виконанню плану співробітниками. 

Принцип гнучкості полягає в наданні планам і процесові планування 

здатності змінювати свій напрям у зв‘язку з виникненням непередбачених 

обставин. Тому плани, як правило, мають так звані резерви, які можуть 

використовуватись, наприклад, у разі виникнення не прогнозованих 

корупціогенних чинників. 

Застосування таких принципів є доцільним, в першу чергу, при складанні 

антикорупційних програм юридичної особи, які фактично є одним із видів 

планів. Адже антикорупційна програма юридичної особи– це комплексний 

документ,що містить перелік антикорупційних заходів, стандартів, процедур, 

правил щодовиявлення, запобігання і протидії корупції, розроблених з 

урахуванням особливостей діяльності юридичної особи та спрямованих на 

забезпечення ефективноїреалізації антикорупційної політики в юридичній особі 

3, с. 411]. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКТІВ 

ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ 

 

В Україні за останні роки значно зросла кількість кримінальних 

правопорушень вчинених саме із застосуванням та вибухонебезпечних 

предметів (далі – ВНП). Так, за статистичними даними наданими Генеральною 

прокуратурою України загальна кількість зареєстрованих кримінальних 

правопорушень склала: у 2013 р. – 413413, з них вчинених із використанням 
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ВНП 36, у 2014 р. – відповідно 529139 та 112, у 2015 р. – 118036 та 22, у 2016 р. 

– 592604 та 48, у 2017 р. – 523911 та 43 [1]. 

Одним з головних чинників такого сумного становища є війна, яка триває 

протягом чотирьох років на сході нашої країни і цим самим сприяє 

незаконному розповсюдженню ВНП. Результатом такого «вільного обігу» ВНП 

є кримінальні вибухи які несуть смерть як військовим, так і пересічним 

громадянам [2]. На жаль, в Україні ніколи не публікували повні статистичні 

дані про загибель людей (особливо дітей), які підірвалися на 

вибухонебезпечних відголосках війни [3]. За інформацією оприлюдненою на 

офіційному веб-сайті ОБСЄ, через наявність мін і боєприпасів, які не 

вибухнули як у підконтрольних, так і в непідконтрольних урядові районах у 

2017 році кількість жертв серед цивільного населення, які зазнали поранень або 

втратили життя внаслідок ВНП, становить 145 осіб, з них 20 – діти, 41 особа 

загинула, за 2018 рік вже 23 особи зазнали поранень, 7 з них загинули [4]. 

Саме тому, перед Українськими саперами постає нагальна потреба у 

проведенні дій з розмінування як у бойових умовах, так і у мирному житті. 

Розмінування в залежності від ситуації здійснюється механічним, вибуховим 

або ручним способом. 

Механічне розмінування - очищення зазвичай здійснюється на великих 

ділянках місцевості, (поле, ґрунтова дорога) за допомогою спеціальних 

протимінних машин, або тралів, для підвищення темпів розмінування а також 

для визначення меж замінованих ділянок [5]. 

Вибухове розмінування здійснюється також на великих територіях за 

допомогою підриву власного заряду розмінування з метою ініціації детонації 

мін які знаходяться у мінному полі [6]. 

Ручне розмінування на відміну від попередніх способів включає 

пошуковий процес. Тобто, для розмінування спочатку потрібно знайти ВНП, а 

для цього застосовують відповідні детектори і спеціальні інструменти та 

пристрої для знешкодження, вилучення та знищення. Кожен фахівець-мінер 

веде обстеження виділеної для нього смуги, з метою виявлення ВНП. Після 

виявлення предмета, який викликає певні сумніви, проводять його 
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ідентифікацію і визначають метод знищення. Переважна більшість знайдених 

ВНП знищується безпосередньо на місці їх виявлення, шляхом підриву. 

Часто, на сторінках спеціальної літератури можна зустріти посилання на 

такий спосіб, як «Розмінування із використанням мінно-розшукових собак» [7]. 

Вважаємо, що собак, які спеціально натреновані на пошук ВНП потрібно 

розглядати як відповідний інструментарій фахівця-мінера, тобто біологічний 

детектор, саме за допомогою якого встановлюють місця знаходження ВНП. 

Враховуючи вище наведене, можна дійти висновку, що детектори для 

пошуку ВНП поділяються на три групи: 1) механічні, (щуп); 2) електронні 

(міношукач) та 3) біологічні (собака). 

Зрозуміло, що виявлення ВНП важлива справа, але не менш важливим є і 

їх знешкодження. Отже, на сьогодні сапери потребують сучасних комплектів з 

розмінування. Дослідження наукової літератури та практичного досвіду, 

дозволяє дійти висновку, що всі існуючі на сьогодні комплекти, починаючи із 

радянських часів, дуже схожі і не позбавлені окремих недоліків. Саме тому, 

науковці лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки Державного 

науково-дослідного інституту МВС України разом із ТОВ «ПКФ ІНЖЕН» 

враховуючи побажання мінерів практиків Національної Гвардії України 

розробили експериментальний зразок комплекту, який включає в себе набір для 

інженерної розвідки та сумку сапера універсальну. Див. Рис. 1. 
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Рис. 1. 

 

Набір для інженерної розвідки являє собою міцний фанерний ящик, у 

якому розміщено спеціальні засоби для роботи із ВНП (щуп, кішка, прапорці та 

ін.). 

Сумка сапера універсальна має вигляд невеличкого планшету, який 

можна закріпити на поясному ремені, або носити на довгому ремені через 

плече. У ній знаходиться набір інструментів, які можуть знадобитися в процесі 

роботи з розмінування, (обтискач, ніж саперний, пилка цепна ручна, щуп та ін.). 

Вважаємо, що запропонований комплект, який складається із набору 

для інженерної розвідки та сумки сапера відповідає всім наведеним вище 

вимогам і не поступається закордонним аналогам, і може використовуватися 

саперними підрозділами як нашої країни, так і інших країн світу для пошуку 

та знешкодження ВНП. На сьогодні, дослідна партія даних комплектів 

пройшла апробацію, отримала позитивні відгуки від практиків і готова до 

передачі у практичні підрозділи Національної Гвардії. 

 

Список використаних джерел 

1. Генеральна прокуратура України. Статистична інформація. URL: 

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104403&libid=. (дата звернення 

20.04.2018) 

2. МВС: в Україні зростає незаконний обіг зброї URL : 

http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B2%D1%81-%D0%B2-%D1%83%D0% 

BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D1%80%D0%BE 

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%94-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D 



96 

0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1% 

D1%96%D0%B3-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97/a-18462327 

(дата звернення 23.04.2018) 

3. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами URL : 

http://gymnasium152.edu.kh.ua/bezpeka_zhitttyediyaljnosti/pravila_povodzhennya_z

_vibuhonebezpechnimi_predmetami/ (дата звернення 23.03.2018) 

4. Факти, встановлені СММ ОБСЄ URL: www.osce.org/special-monitoring-

missio-to-ukrain. (дата звернення 21.04.2018)  

5. Технические характеристики, общее устройство и порядок применения 

средств разведки и разминирования URL: 

http://studbooks.net/80972/tehnika/osnovnye_svoystva_vzryvchatyh_veschestv (дата 

звернення 23.04.2018)  

6. УР-77 "Метеорит" – установка разминирования URL: 

http://oruzhie.info/artilleriya/409-ur-77-meteorit (дата звернення 3.11.2017) 

7. Гуманітарне  розмінування URL  : 

https://uos.ua/uslugi/gumanitarnoe-razminirovanie (дата звернення 

23.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gymnasium152.edu.kh.ua/bezpeka_zhitttyediyaljnosti/pravila_povodzhennya_z_vibuhonebezpechnimi_predmetami/
http://gymnasium152.edu.kh.ua/bezpeka_zhitttyediyaljnosti/pravila_povodzhennya_z_vibuhonebezpechnimi_predmetami/
http://www.osce.org/special-monitoring-missio-to-ukrain
http://www.osce.org/special-monitoring-missio-to-ukrain
http://studbooks.net/80972/tehnika/osnovnye_svoystva_vzryvchatyh_veschestv
http://oruzhie.info/artilleriya/409-ur-77-meteorit
http://oruzhie.info/artilleriya/409-ur-77-meteorit
https://uos.ua/uslugi/gumanitarnoe-razminirovanie


97 

А.І. Максимчук, 

студентка 3 курсу Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

Науковий керівник: 

В.В. Іщенко, 

викладач кафедри публічного права 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – 

ПІДПРИЄМЦЯ 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Конституції України, кожен має право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1]. Як відомо, 

процедура державної реєстрації створення юридичних осіб та реєстрація 

фізичних осіб – підприємців завжди була простішою, ніж процедура державної 

реєстрації припинення цих суб‘єктів підприємницької діяльності. На сьогодні, 

порядок державної реєстрації припинення діяльності суб‗єктів підприємницької 

діяльності України є далеким від досконалості, проте спроби його спростити за 

останні роки все ж здійснюються. Тому розглянемо детальніше порядок 

державної реєстрації припинення діяльності саме фізичної особи – підприємця. 

Державна реєстрація припинення діяльності суб‗єкта господарювання – 

це обов‘язкова процедура, яка має бути виконана в разі припинення діяльності 

будь-якого господарюючого суб‗єкта, в тому числі фізичної особи – 

підприємця. Порядок такої реєстрації регулюється Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» від 15 травня 2003 р. № 755-IV (в редакції Закону 

України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII) [2]. 

Як відомо, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця проводиться за більш спрощеною процедурою, 

ніж реєстрація припинення юридичної особи. Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
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підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця необхідно заповнити 

та подати державному реєстратору або нотаріусу один з таких документів: 

1) для реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа, 

або уповноважена нею особа, на відміну від юридичної особи, зобов‘язана 

заповнити заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням (форма 12) [2];  

2)  або надати ксерокопію свідоцтва про смерть фізичної особи, судове 

рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у зв‘язку з її 

смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою. 

Реєстрація пpипинення діяльності фізичної особи – підприємця 

проводиться державним реєстратором або нотаріусом протягом 24 годин після 

надходження заяви, крім вихідних та святкових днів [2]. Слід зауважити, що 

при цьому, фізичній особі – підприємцю, на відміну від юридичної особи, не 

потрібно подавати довідки органів Державної фіскальної служби України про 

відсутність заборгованості по податкам, зборам чи єдиному соціальному 

внеску, a також чекати на проведення та результати, так званих «ліквідаційних» 

перевірок органів Державної фіскальної служби України. 

У цьому випадку, важлива лише наявність двох обов‘язкових обставини, 

які необхідні для зняття з податкового обліку: 

1) надходження від державного реєстратора або нотаріуса повідомлення 

про здійснення державної реєстрації припинення підприємницькoї діяльності 

фізичної особи – підприємця із відповідним зазначенням дати й номера 

внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

2) відсутність заборгованості перед бюджетами за податками чи 

зборами [2]. 

Поряд із вдалими спробами спростити процес державної реєстрації 

припинення діяльності фізичної особи – підприємця, виникає також багато 

проблем та суперечностей. Наприклад, в питанні проведення ліквідаційних 

перевірок контролюючими органами, необхідно відзначити суперечності між 

Податковим кодексом України (далі – ПК України) та Законом України «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом» від 13 травня 2014 р. 

№ 1258-VII [3]. Так, згідно підп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 ПК України, підставою для 

документальної позапланової перевірки є початок процедури реорганізації або 

припинення фізичної особи – підприємця. Проте, на даний час, провести 

перевірку на підставах, наведених у ПК України, контролюючим органам 

фактично неможливо, оскільки процедура припинення фізичної особи – 

підприємця триває не більше 24 годин після надходження заяви, крім вихідних 

та святкових днів [2;4]. Провести перевірку за такий короткий термін фактично 

не реально. При цьому, органи Державної фіскальної служби України 

інформацію стосовно процедури припинення діяльності фізичної особи – 

підприємця одержують від державного реєстратора або нотаріуса вже після її 

закінчення. Таким чином, після внесення державним реєстратором або 

нотаріусом запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРЮОФОПГФ) про 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи, законодавчі підстави 

для проведення контролюючими органами позапланової перевірки вже відсутні 

[4]. На практиці все відбувається інакше. Підприємці часто скаржаться, що 

вони виконали всі умови для припинення фізичної особи – підприємця, проте 

їм продовжують надходити податкові вимоги та повідомлення-рішення з 

вимогою сплатити борг по податках, зборах чи єдиному соціальному внеску. 

Таким чином, процедура перевірки на практиці не прискорюється, a затягується 

на невизначений строк, тому важко говорити про досконалість спрощеної 

системи, бо вона ще потребує доопрацювання.  

Здійснити державну реєстрацію припинення діяльності фізичної особи – 

підприємця можна на загальних засадах чи по принципу мовчазної згоди. Це 

принцип, відповідно до якого державний реєстратор або нотаріус вносить до 

ЄДРЮОФОПГФ запис про здійснення державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання, 

перетворення або про здійснення державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням [3]. 
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Таким чином, фізична особа – підприємець може припинятись на загальних 

засадах, шляхом надання всіх документів, які передбачені для проведення 

державної реєстрації припинення, та по принципу мовчазної згоди, тобто не 

подаючи відповідні довідки з органів Державної фіскальної служби України та 

Пенсійного фонду України.  

Отже, спрощення процедури припинення підприємницької діяльності 

фізичних осіб – підприємців поки що існує лише на папері. Насправді, процес 

все ще залишається складним та тривалим. Крім того, виник ряд нових 

проблемних запитань, зокрема питання, що стосуються проведення перевірки 

чи подачі звітності тощо. На перший погляд, здається, що процедура 

припинення значно спростилась, адже не потрібно збирати та подавати довідки 

контролюючих органів, чекати на результати проведення, так званих 

«ліквідаційних» перевірок. Однак, насправді, на практиці, процедуру 

припинення не спростили, а просто розділили на два етапи (державна 

реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця за його рішенням та зняття його з обліку як платника податків та 

зборів [3]). З огляду на вище зазначене можна зробити висновок, що процедуру 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця 

необхідно вдосконалювати та ще більше спрощувати, що дасть змогу в 

майбутньому зекономити час та уникнути зайвих клопотів від проведення 

бюрократичних процедур.  
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У теорії вітчизняної пенітенціарної психології і педагогіки проблема 

ресоціалізації засуджених похилого віку вивчена недостатньо. Пенітенціарна 

геронтологія (з грец. gerontos – старіння і logos – наука) як новий науковий 

напрям, безпосередньо спрямовується на вирішення теоретичних і практичних 

питань вдосконалення психолого-педагогічної діяльності щодо виправлення і 

ресоціалізації засуджених похилого віку. 

Відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони 

здоров‘я, похилий вік триває з 60 до 75 років, далі настає старечий вік (75-90 

років), а після 90 років – довгожителі. Ми погоджуємося з твердженнями 

Кисельової М.С. [2] щодо назрілої потреби виділення геронтологічної 

злочинності в окрему кримінологічну групу. Так, за даними статистики 

Генеральної прокуратури України [3] відсоток злочинів, скоєних особами 

похилого віку тільки протягом 2016-2017 років зріс та становить до 2% від усієї 

злочинності (див. діаграму).  
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Діаграма. Кількість зареєстрованих кримінальних злочинів в 

Україні, скоєних особами похилого віку у 2016-2017 роках. 

 

Згідно з представленими даними правопорушниками є особи чоловічої та 

жіночої статі, однак питома вага жінок похилого віку, які скоїли злочини у 

період 2016-2017 років, є значно меншою, ніж чоловіків. Найчастіше особи 

похилого віку скоювали правопорушення проти життя та здоров‘я (2016 рік – 

846, 2017 рік – 856) та правопорушення проти власності (2016 рік – 723, 2017 

рік – 924). 

Відповідно до ст. 6 «Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх 

основні потреби» Кримінально-виконавчого кодексу України [1] виправлення 

засудженого є необхідною умовою ресоціалізації. У цій статі зазначається, що 

до основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених відносяться 

встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), пробація, 

суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і 

професійно-технічне навчання, громадський вплив. 

Науковці одностайні у тому, що проблемами людей похилого віку є 

старість, самотність і адаптація до пенсії. У пенітенціарній психології і 

педагогіці процес ресоціалізації засуджених похилог 

о віку розглядається як ускладнений особистісними змінами даної 

категорії засуджених, що утруднюють їх соціальну адаптацію; втратою чи 

суттєвим послабленням позитивних зв‘язків, в тому числі з сім‘єю; 

стигматизацією через наявність судимості. 

Згідно з проведеним Кушнарьовим С.В. (2005) дослідженням [4] у 

більшості засуджених похилого віку в місцях позбавлення волі домінують такі 

мотиви у діяльності як «очікування допомоги», «пасивне підкорення силі», 

«ухилення від боротьби», «визнання особистісної неповноцінності, 
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непотрібності» (у 52,5% випадках). Науковець розглядає технології 

виправлення засуджених похилого віку в умовах позбавлення волі та 

формування соціальної поведінки із застосуванням методики використання 

емоційно збагачених ситуацій та засобів релігійного виховання [4]. 

Використання стратегій ресоціалізації засуджених похилого віку як 

напрямів  планування і реалізації індивідуальних програм підготовки 

засуджених до повернення в суспільство пропонує Лукін Є.Є. (2012) [5]. 

Трудова стратегія повинна спрямовуватись на забезпечення інституційних умов 

для працездатних засуджених похилого віку, з метою створення і підтримки 

належного рівня їх життя. Зберігаюча стратегія має на меті адаптацію після 

звільнення колишніх засуджених похилого віку з ослабленим здоров‘ям у 

спеціалізованих установ. За офіційними даними протягом 2015 року в Україні 

спеціалізовані установи для осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк, обслужили близько 4 тис. 

звільнених осіб [6]. 

 Таким чином, при реалізації вищезазначених технологій та стратегій слід 

звернути увагу на важливість формування у співробітників виправних колоній 

необхідних знань щодо роботи із засудженими похилого віку; запровадження 

нетюремних та альтернативних видів покарань, які не передбачають 

позбавлення волі; індивідуалізацію та диференціацію видів, форм і методів 

соціально-виховної роботи із даною категорією засуджених.  
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ 

 УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАХИСТУ ЇХ ПРАВ 

 

На сучасному етапі розвитку нашої незалежної держави забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина являється одним із пріоритетів, а отже 

набуває особливого значення. Зважаючи на події, які відбуваються на території 

Луганської та Донецької областей, в Україні з‘явилась особлива категорії осіб – 

учасники антитерористичної операції (надалі – учасники АТО), яких відповідно 

до ст. 5 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII (надалі – Закон № 3551-XII), визначено як 

учасники бойових дій, тобто особи, які брали участь у виконанні бойових 

завдань по захисту Батьківщини [1]. Враховуючи небезпечні для життя та 

здоров‘я умови, у яких учасники АТО захищають незалежність та суверенітет 
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країни, а також тяжкі, невідворотні, а інколи і летальні наслідки, належного 

забезпечення прав потребує саме ця категорія осіб. 

У системі основних прав і свобод людини і громадянина важливе місце 

посідають соціальні права. Під якими розуміють можливості (свободи) особи та 

громадянина вільно розпоряджатися своєю робочою силою, використовувати її 

самостійно або за трудовим договором, тобто право на вільну працю (вибір 

виду діяльності, безпечні умови праці, гарантовані мінімальні розміри її оплати 

тощо), право на соціальні забезпечення, відпочинок, освіту, гідний рівень життя 

та ін. 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 [2]. До 

соціальних прав і свобод громадян України відповідно до Конституції України 

відносять: право на працю (ст. 43); право на страйк (ст. 44); право на 

відпочинок (ст. 45); право на соціальний захист (ст. 46); право на житло 

(ст. 47 ); право на достатній життєвий рівень (ст. 48 ); право на охорону 

здоров‘я (ст. 49); право на безпечне довкілля (ст. 50); право на освіту (ст. 53). 

Державою встановлено для учасників АТО окремі пільги, зокрема 

відповідно до ст. 12 Закону № 3551-XII передбачено понад 20 пільг, третина з 

яких безпосередньо стосуються житла або житлово-комунальних послуг, інші 

пільги спрямовані на охорону здоров'я, на безкоштовне отримання 

транспортних послуг, на забезпечення трудових пільг, отримання пенсії і 

грошової допомоги. Вказаний Закон спрямований на захист учасників АТО 

шляхом створення належних умов для підтримання здоров'я та активного 

довголіття; організації соціального та інших видів обслуговування, зміцнення 

матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та 

підготовки відповідних спеціалістів; виконання цільових програм соціального і 

правового захисту ветеранів війни; надання пільг, переваг та соціальних 

гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з 

урахуванням стану здоров'я [1].  

На нашу думку, для забезпечення соціальних прав учасників АТО 

необхідно не лише їх законодавче закріплення, а й гарантування державою та 
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створення умов належної реалізації цих прав ними. Відповідно до Конституції 

України саме гарантування прав і свобод людини є головним обов‘язком 

держави, держава відповідальна перед людиною та суспільством за свою 

діяльність [3, ст. 3]. 

Поняття «гарантія» охоплює всю сукупність об‘єктивних та суб‘єктивних 

чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, на усунення 

можливих перешкод їх повного або належного закріплення [4, с. 555].  

Як слушно наголошує О.Ф. Скакун під гарантіями прав і свобод людини 

та громадянина слід розуміти систему економічних, соціальних, моральних, 

політичних, ідеологічних і юридичних умов, засобів і способів, що забезпечує 

їх фактичну реалізацію, охорону й надійний захист. Без гарантій права, свободи 

й обов‘язки людини та громадянина перетворюються на своєрідні «заяви про 

намір», що не мають ніякої цінності ні для особи, ні для суспільства [2, с. 227]. 

З огляду на зазначене, система гарантій прав і свобод учасників АТО 

передбачає створення умов економічного, політичного, організаційного й 

правового характеру, а також способів і методів, що забезпечують належний 

захист як загальних, так і спеціальних прав, притаманних лише учасникам 

АТО, пов‘язаним з їх правовим статусом. До такої системи входять насамперед 

загальні гарантії, що охоплюють усю сукупність об'єктивних і суб'єктивних 

факторів [5, с. 123], спрямованих на практичне здійснення прав і свобод 

учасників АТО, як громадян України, на усунення можливих причин і 

перешкод на шляху здійснення ними своїх конституційних прав і свобод та 

законних інтересів, також спеціальні юридичні гарантії [6, с. 112], правові 

засоби й способи, за допомогою яких реалізуються, захищаються права і 

свободи учасників АТО, усуваються порушення прав і свобод, особливо якщо 

порушення пов‘язані з наявністю їх правового статусу, відновлюються 

порушені права. 

Виходячи з викладеного вище, можемо зробити висновок, що гарантії 

забезпечення соціальних прав учасників АТО в Україні є ефективним засобом 

реалізації цих прав у відповідності до конституційних норм. Оскільки 

гарантування виступає дієвим чинником та головною передумовою 

забезпечення реальної можливості ефективного здійснення, охорони та захисту 
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соціальних прав учасників АТО в Україні. 
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Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика 

 

У системі світового оновлення й реформування Україна прагне до 

творення громадянського суспільства на сучасних гуманітарних засадах, що є  

передумовою демократичного устрою. Саме державна політика відіграє 

першочергову роль в моделюванні умов життя, де основне місце займає 

ґендерна рівність. Тому нагальною потребою перебудови України є подолання 

традиційних ґендерних стереотипів. Україна, будучи правовою державою, 

спрямувала розвиток політики на створення нових форм і загальнолюдських 
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стандартів для жінок і  чоловіків ґендерної культури нового взірця [1, с. 551–

556]. 

То що таке гендерна рівність, і які проблеми з нею є в Україні? Гендерна 

рівність – це рівні права та можливості для жінок і чоловіків у суспільстві, рівні 

умови для реалізації прав людини, участі в національному, політичному, 

економічному, соціальному та культурному розвитку, отриманні рівних 

винагород за результатами рівної праці. Становлення рівності в суспільстві має 

тривалу історію та багато змін за період існування людства, тобто, як будь-яка 

соціально-правова категорія, поняття ґендерна рівність є конкретно-

історичним. Боротьба з дискримінацією за ознакою статі не була об‘єктом 

державної політики в силу уявлення про те, що держава в питаннях статі 

дотримується нейтралітету. Але востанні два десятиріччя спочатку на Заході, 

потім і на пострадянському просторі з‘явилися наукові дослідження зв‘язку між 

ґендерėним фактором і державною політикою.  

Конференції ООН зі становища жінок,  що відбулися протягом останніх 

двох десятиліть минулого століття , визначили основні напрямки та принципи 

ґендерної політики, що знайшли своє відображення у відповідних конвенціях та 

інших міжнародно-правових актах [4, с. 270-342]. 

У науковій літературі можна зустріти різні підходи щодо розуміння 

ґендерної рівності в різних сферах людської діяльності, але остаточного та 

однозначного визначення не існує.    

Об‘єкту дослідження ґендерної політики присвятили свої роботи як 

вітчизняні так і зарубіжні вчені, зокрема, В.Близнюк, Т.Василевська, 

С.Гаращенко, С.Грицяк, Р.Єрусланова, Е.Зуйкова,О.Іваницька,О.Кулачек, 

К.Левченко,Т.Мельник. М.Пірен, П. Рабінович та інші [1, с. 551–556]. 

Політична стратегія втілення в життя ґендерної рівності, на думку Т. Мельник 

та Л. Кобелянської, складається з трьох частин: 

1) реформування правових та економічних  інститутів з метою 

встановлення рівних прав для жінок і чоловіків;  

2) поширення такого економічного розвитку, який буде спрямовано на 

більш справедливий розподіл ресурсів та їх використання, підвищення доходів 
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та зниження рівня бідності, що сприятиме зменшенню ґендерних 

невідповідностей в освіті, охороні здоров‘я;  

3) вжиття активних заходів щодо вирівнювання стійких ґендерних 

невідповідностей у сферах доступу до ресурсів і можливостей для вирішення 

своїх інтересів [3, с. 194–195]. 

Українська дослідниця С. Грицяк, на нашу думку, більш повно дала 

визначення державній  ґендерній політиці: « … це дії органів державної влади з 

вирішення проблем забезпечення ґендерної рівності в суспільстві». У свою 

чергу, науковець С. Гаращенко дає своє авторське визначення: «Ґендерна 

політика - цедіяльність спрямована на врахування та збалансування інтересів та 

потреб різних ґендерних груп». На важливість ґендерного аспекту державної 

політики звернула увагу  й інша українська   дослідниця К.Левченко,  яка 

вказала, що ґендерна політика - це дії політичних суб‘єктів держави політичних 

партій, громадсько-політичних об‘єднань,  міжнародних інституцій, спрямовані 

на утвердження партнерства статей [1, с. 554]. 

Як зазначено вище, у ХХІ ст.  питання гендерної політики потребує 

детального вивчення та розуміння того, що  ж являє собою рівність сьогодні, 

які її нові ознаки й прояви? На даний момент прослідковуються зрушення у 

сфері гендерної політики в українському законодавстві . Конституцією України 

прямо передбачено, що чоловіки й жінки є рівними між собою.  

Конституція України, Загальна декларація прав людини, Міжнародний 

пакт «Про громадянські та політичні права», Міжнародний пакт «Про 

економічні, соціальні і культурні права», Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації  

щодо жінок, інші документи гарантують рівність прав і свобод людини і 

громадянина. На сучасному етапі безумовно важливим кроком стало прийняття 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» від 08 вересня 2005 року р. № 2866-IV та Указу Президента України 

«Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26 липня 

2005 року . Ці законодавчі акти розглядають питання стосовно місця в 

суспільстві, державі, політиці жінки та чоловіка та подолання вказаних 
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стереотипів [1, с. 553]. Постанова Верховної Ради України від 29.06.2004 р. № 

1904-IV «Про Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в 

Україні: реалії та перспективи» відноситься до спектру питань, що стосуються 

«…ґендерної  рівності, – дотримання рівних прав жінок і чоловіків» [1, с. 551–

556].  Експертка з гендерних питань в Україні Оксана Ярош вважає, що «мета 

утвердження гендерної рівності в українському суспільстві – це досягнення 

рівності у правах, обов‘язках, можливостях як чоловіків, так і жінок…». У 2016 

році соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження, щоб 

з‘ясувати, чи має місце гендерна нерівність в українському суспільстві. 

Результати дослідження є досить показовими. Вони підтверджують, що в 

Україні гендерна проблематика є актуальною, зокрема, зважаючи на випадки 

дискримінації.  

Відповідаючи на питання «Чи існує в Україні рівність між чоловіками та 

жінками?», 61% респондентів вважають, що рівність існує.Також виявилося, що 

будь-яка дискримінація починається, перш за все, на побутовому рівні, і 

виникає з причин дефіциту або нерозвинутої особистісної культури, браку 

освіти або етичного ставлення до людей [2]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що ґендерна політика відіграє 

важливу роль у практичному втіленні ґендерних засад суспільства, тому для 

встановлення єдиної, правової, демократичної держави суспільство в Україні 

повинно бути рівноправним. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ 

ТЕЛЕФОНІВ ВОДІЯМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Управління Безпеки дорожнього руху наголошує на збільшенні 

аварійності на дорогах нашої країни, у 2015 році кількість зареєстрованих ДТП 

склала – 138 536, у 2016 році – 158 776 і за вісім місяців 2017 – 102 826, що 

майже на 9% перевищує показники аналогічного періоду минулого року [1]. 

Найчастіше причинами ДТП в Україні стають перевищення швидкості, 

небезпечні маневри та керування транспортними засобами напідпитку. 

Натомість користування водіями мобільним телефоном в офіційній статистиці 

не фігурує, проте іноді саме небажання відірватися від телефону за кермом 

призводить до жахливих наслідків. 

За останніми даними Американської автомобільної асоціації, щорічно у 

ДТП, «пов‘язаних із неуважністю за кермом (відволікання на екран телефону)», 

гине близько 3000 молодих (16-19 років) американців, 383 тис. осіб щорічно 

отримують травми різного ступеня тяжкості. Так, дослідники університету 

штату Айова перевірили відеозаписи 1691 аварій, у які потрапляла молодь і 

з‘ясували, що 58% з них пов‘язані із неуважністю за кермом, а саме у 12% цих 

випадків безпосередню роль відігравав телефон. У третині аварій пов‘язаних із 

вильотом автомобіля з дороги причина полягає саме у відволіканні водія на 

мобільний телефон [2]. 

Справа в тому, що реакція людини під час розмови по мобільному 

телефону загальмовується на одну секунду і, відповідно, водію необхідно 

втричі більше часу для реагування на дорожню обстановку. Саме це може 
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призвести до збільшення гальмівного шляху на 25 метрів! Німецький автоклуб 

ADAC, наголошує, що окрім розмов по телефону, небезпека чекає нас у той 

момент коли водій відводить очі від дороги на екран мобільного телефону. 

Наприклад, на швидкості 60 км/г, він проїжджає «наосліп» 65 метрів [3]. Тобто, 

небезпека чекає нас і у процесі безпосереднього спілкування і під час набору 

номеру або SMS. 

Так, відповідно до статистичних даних Комітету з питань транспортної 

безпеки у США кожна 20 аварія відбувається з вини любителів поговорити по 

телефону, а Австрійський клуб дорожнього руху VCO Studio з‘ясував, що 

розмови по мобільному знижують уважність водіїв на 50%: 

- у 9 водіїв з 10 знижується контроль за дорожньою обстановкою у 

зв‘язку із зниженням функції зовнішньої уваги; 

- у водія збільшується частота пульсу у середньому на 5 ударів на хв., а за 

частих короткочасних телефонних розмов частота пульсу у водія вище ніж за 

одного довготривалого, у зв‘язку з чим короткочасні розмови несуть більшу 

стресову небезпеку; 

- швидкість руху знижується у середньому на 7,5 км/час (30 %); 

- водій концентрує увагу на полосі руху, ігноруючи інформацію із 

периферії; 

- у момент включення телефону водій відволікає увагу від дорожньої 

обстановки від 1 до 3 разів, що дорівнює 0,2–1,3 сек.; 

- телефонна розмова, яка пов‘язана із логічним мисленням, залежно від 

складності питання може призвести до повної зупинки, незалежно від 

швидкості руху і місця розташування ТЗ; 

- під час розмови водій обирає один з двох варіантів руху – зберегти 

попередню швидкість руху із порушенням ПДР (наїзд на дорожню розмітку), 

або зменшити швидкість і не порушувати ПДР, але зменшити швидкість 

транспортного потоку; 

- чоловіки та жінки однаково схильні до зміни функції зовнішньої уваги у 

процесі керування ТЗ і одночасної розмови по телефону; 
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- практично всі водії, схильні до ефекту перемикання уваги із керування 

ТЗ на розмову по телефону. Це обумовлюється особистими 

психофізіологічними якостями та досвідом [4]. 

Питання про повну заборону, або часткове обмеження використання 

мобільних телефонів під час керування транспортними засобами (далі ТЗ) 

періодично підіймається як в нашій країні так і в інших країнах світу. 

Практично всі розвинуті країни запровадили заборону на розмови по 

мобільному телефону за кермом без гарнітури Hands-Free. Винятком є деякі 

штати у США, Канада, Кувейт, і у Європі - Швеція. 

Повністю заборонені телефонні розмови за кермом у Австралії та 

Швейцарії. А у деяких штатах Австралії, Бельгії, Кенії, Малайзії та Сінгапурі, 

окрім великого штрафу, передбачено тюремне ув‘язнення. 

У Іспанії заборонено користуватися навіть гарнітурою hands-free. 

Дозволяється використовувати лише спеціально встановлені комплекти гучного 

зв‘язку. Заборона розповсюджується на відправлення SMS – повідомлень під 

час керуванням ТЗ, які дорівнюються до покарання за розмови по телефону без 

гарнітури Hands-Free. 

У Болгарії запроваджено заборону на розмови по телефону під час руху у 

муніципальному транспорті і водіям, і пасажирам. Обумовлюється це тим, що 

електронне обладнання автобусів і трамваїв німецького та чеського 

виробництва зазнає певного впливу під дією радіохвиль і може вийти з ладу і 

призвести до аварії [5]. 

У Євросоюзі Великобританія є однією з країн із найбільшими штрафами 

за порушення правил дорожнього руху (далі – ПДР). Англійська дорожня 

поліція у кущах не ховається, але всі автомобільні дороги і світлофори та 

перехрестя обладнані відеокамерами. Штрафи за правопорушення 

безкомпромісні. За розмову по мобільному телефону під час руху водій 

повинен сплатити 100 фунтів [6]. 

У США і раніше за розмови по телефону без системи Hands-Free або SMS 

– листування, або фотографування і т.п., в процесі керування ТЗ передбачався 

штраф у розмірі від 150 до 400 доларів, залежно від повторності 
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правопорушення протягом року. (1 - $150; 2 - $200; та 3 - $400). [7] У 

Чорногорії від 60 до 150 євро [8]. 

У Литві за розмови по телефону без пристрою Hands-Free так само, як і за 

інші заважаючи керуванню ТЗ дії (вживання їжі, нанесення макіяжу) водію 

може бути призначено штраф у розмірі від 60 до 90 євро [9]. 

У Франції повністю заборонили користування телефонами. Навіть під час 

зупинки, навіть коли двигун ТЗ не працює - інакше штраф 135 євро [10]. 

У Германії за розмови по мобільному під час водіння накладається штраф 

у розмірі 70 євро та 1 штрафний пункт у Фленсбургу, а при систематичних 

порушеннях суд має право позбавити людини водійських прав. Також суд може 

призначити порушнику проходження медико-психологічної експертизи, так 

званий «ідіотен тест». Доречи, велосипедистам, також заборонено 

користуватись телефоном (штраф 20 євро). Слід відмітити, що заборона 

стосується не тільки розмов по телефону , а і будь-яке використання гаджету: 

листування SMS, використання GPS, зйомка на камеру і т.і. Водіям 

забороняється розмовляти по телефону навіть під час зупинки на червоне 

світло, або зупинку на узбіччі, оскільки згідно ПДР зупинятися можна лише у 

разі поломки ТЗ. 

У ЮАР автомобілістам дозволено користуватись телефоном лише за 

умов наявності комплекту Hands-Free. Штраф за порушення 500 рандів ($61,50) 

і/або позбавлення волі на строк до трьох років, а з 2013 року передбачена 

конфіскація поліцією апаратів на строк до 24 годи. 

У Ізраїлі дуже суворо стежать за дотриманням правил використання 

мобільних телефонів в автомашинах. Штраф складає близько 50 доларів США 

за однократне порушення. 

У Росії заборона на користування мобільним телефоном запроваджена із 

2001 року і передбачає штраф у 1500 рублів [11]. 

В нашій країні за розмови по мобільному телефону під час керуванням ТЗ 

чинне законодавство передбачає відповідальність у вигляді штрафу 425 -510 

гр., раніше (до 2008 року) було лише попередження. У випадках виникнення 

аварійної ситуації, сума штрафу збільшується 680 - 850 гр., (або позбавлення 

прав на 6–12 місяців). Відповідальність відповідно до ч 2. ст. 122 Кодексу 
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України про адміністративні правопорушення, виникає саме за «користування 

водієм під час руху ТЗ засобами зв‘язку, не обладнаними технічними 

пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук» [12]. Слід 

зазначити, що накласти покарання можна лише за наявності документальних 

доказів даного правопорушення - фото, відеозапису або свідчень очевидців. 

Отже, слід підтримати думку тих науковців, які висловлюються за 

заборону користування мобільними телефонами без спеціальної гарнітури 

Hands-Free. А для уникнення спірних питань, між водіями і поліцейськими 

потрібно запроваджувати сучасну систему фото, відеофіксації правопорушень. 
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відносинами у межах нашого дослідження є суспільні відносини, які виникають у 

процесі виготовлення і подальшого обігу лікарських засобів та пов‘язані із 

забезпеченням здоров‘я населення України на належному рівні, тобто у процесі 

взаємодії між собою та зі споживачами суб‘єктів господарювання, які мають 

пряме відношення до виготовлення, промислового виробництва, придбання 

(закупівлі), перевезення, пересилання, імпорту, зберігання (з метою збуту), 

відпуску (відвантаження), збуту (оптової та роздрібної реалізації (продажу)), 

знищення, вилучення з реалізації або утилізації лікарських засобів. Зазначену 

сферу діяльності ще називають фармацевтичним ринком.  

Тобто об‘єктом кримінально-правової охорони у сфері виготовлення та 

обігу лікарських засобів є суспільні відносини, які виникають від етапу 

виробництва (виготовлення) лікарських засобів до етапу подальшого обігу та 

споживання лікарських засобів на фармацевтичному ринку між виробниками, 

імпортерами лікарських засобів, оптовими та роздрібними (аптечними) 

закладами, що закуповують та реалізують (продають) лікарські засоби, 

споживачами, які придбають та застосовують лікарські засоби, та державою, 

яка здійснює державне регулювання фармацевтичного ринку з метою захисту 

інтересів споживачів лікарських засобів, а саме – з метою забезпечення прав 

споживачів на безпечні та високоефективні лікарські засоби. Зазначені 

суспільні відносини виступають в якості об‘єкта тієї групи злочинів проти 

здоров‘я населення, які мають предметом лікарські засоби. 

Як слушно наголошується у колективній монографії, підготовленій під 

заг. ред. Є. Л. Стрельцова [1], злочини, відповідальність за які передбачена  

ст.ст. 321-1, 321-2 та 305 КК, порушують право особи на якісне забезпечення 

лікарськими засобами. 

Щодо структури суспільних відносин єдиної думки вчені не дійшли. Ми 

підтримуємо тих науковців, які виділяють у структурі суспільних відносин такі 

елементи: предмет відносин – ті блага, з приводу яких існують відносини 

(лікарські засоби); суб'єкти відносин – ті особи, між якими складаються певні 

зв'язки; соціальний зв'язок або зв'язок між суб'єктами (суспільно вагома 

діяльність) як зміст цих відносин [2, с. 124]. Розгляд саме таких структурних 

частин суспільних відносин дозволяє більш ґрунтовно висвітлити зміст цих 
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суспільних відносин. Розглянемо структуру суспільних відносин, що виникають 

та функціонують у зв'язку з виробництвом та обігом лікарських засобів. 

Перш за все, розкриємо поняття, що є спільним і визначальним для цих 

відносин. Це поняття «лікарські засоби». Такий аналіз має значення для 

розуміння предмету суспільних відносин, що виникають та функціонують у 

сфері виробництва та обігу лікарських засобів.  

Оскільки законодавець у диспозиціях статей 321-1, 321-2 та 305 КК 

пов‘язав наявність складів відповідних злочинів з такими предметами, як 

лікарські засоби (фальсифіковані лікарські засоби теж є лікарськими засобами), 

вони є предметами цих злочинів. Особливості предмета злочину значною 

мірою визначають і особливості його об‘єкту. 

Згідно із Законом України «Про лікарські засоби» лікарський засіб – будь-яка 

речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних 

інгредієнтів (АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для 

лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або 

комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може 

бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни 

фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, 

імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу [3]. У 

свою чергу, активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча 

речовина, субстанція) – це будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для 

використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає 

його активним інгредієнтом [3].  

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» до лікарських 

засобів належать [3] :  

 АФІ, продукція «in bulk»;  

 готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти);  

 гомеопатичні засоби;  

 засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а 

також боротьби із збудниками хвороб або паразитами;  

 лікарські косметичні засоби; 

 лікарські домішки до харчових продуктів.  
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У свою чергу, згідно з чинним законодавством готові лікарські засоби 

(лікарські препарати, ліки, медикаменти) – це дозовані лікарські засоби у 

вигляді та стані, в якому їх застосовують, що пройшли всі стадії виробництва 

(виготовлення), включаючи остаточне пакування. Продукція «in bulk» – це 

будь-який лікарський засіб, призначений для виробництва готового лікарського 

засобу, який пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування 

та/або кінцевого пакування і маркування. 

За загальними ознаками лікарські засоби мають певні юридичні 

особливості: господарська діяльність з виробництва, імпорту лікарських 

засобів, оптової торгівлі (дистрибуції), роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами проваджується лише за наявності відповідної ліцензії; лікарські 

засоби відпускаються населенню лише через аптечну мережу; згідно з чинним 

законодавством забороняється дистанційна (через мережу Інтернет) торгівля 

лікарськими засобами, а також продаж лікарських засобів поштою та через 

будь-які заклади, крім аптечних, та поза ними; відпуск населенню здійснюється 

фармацевтичними (аптечними) закладами на підставі спеціального дозволу 

(ліцензії) лише після державної реєстрації лікарських засобів за наявності 

сертифікатів якості лікарських засобів, виданих їх виробником. Так, відповідно 

до чинного законодавства до оптової та роздрібної торгівлі допускаються лише 

зареєстровані в Україні лікарські засоби за наявності сертифіката якості, що 

видається виробником та завірений печаткою останнього постачальника цих 

лікарських засобів. 

Тобто кожен лікарський засіб має бути зареєстрований, в результаті чого 

йому присвоюється свій реєстраційний (інформаційний) номер (шифр), який 

вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України та міжвідомчої 

бази даних про зареєстровані в Україні лікарські засоби.  

Нижче розглянемо соціальний зв'язок між суб'єктами суспільних 

відносин, що виникають та функціонують у сфері виробництва та обігу 

лікарських засобів. Як вже наголошувалось, такими суб‘єктами відносин є: 

виробники, імпортери лікарських засобів, оптові та роздрібні (аптечні) заклади, 

що закуповують та реалізують (продають) лікарські засоби, споживачі, які 

придбають та застосовують лікарські засоби, та держава, яка здійснює 
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державне регулювання фармацевтичного ринку з метою захисту інтересів 

споживачів лікарських засобів. 

Згідно з чинним законодавством оптова торгівля лікарськими засобами 

повинна здійснюватися через аптечні склади (бази). У свою чергу, виробники 

лікарських засобів (як постачальники лікарських засобів суб‘єктам 

господарювання, що здійснюють оптову торгівлю лікарськими засобами) 

провадять реалізацію продукції власного виробництва на підставі ліцензії на 

виробництво лікарських засобів. 

Закуповувати й одержувати лікарські засоби суб'єкти господарювання 

можуть тільки у інших суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 

оптової торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів. 

У свою чергу, згідно з чинним законодавством відпуск (реалізація) 

лікарських засобів може проводитися: 

 суб'єктам господарювання, що мають ліцензії на оптову торгівлю 

лікарськими засобами; 

 суб'єктам господарювання, що мають ліцензії на виробництво 

лікарських засобів (для використання у виробництві); 

 суб'єктам господарювання, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами; 

 безпосередньо закладам охорони здоров'я. 

До цього слід додати, що роздрібна торгівля лікарськими засобами 

здійснюється лише через аптеки та їх структурні підрозділи. Аптеки та їх 

структурні підрозділи здійснюють торгівлю готовими лікарськими засобами, у 

тому числі виготовленими в умовах аптеки. 

Виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки 

здійснюється тільки в аптеках за наявності ліцензії на виробництво лікарських 

засобів. 

Державний контроль якості лікарських засобів здійснює Держлікслужба 

України, державні служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 

областях та м. Києві. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ 

 

Постійний розвиток інформаційних технологій, у тому числі інтеграція 

телекомунікаційних мереж і їх конвергенція, поява можливості мобільного 

доступу в мережу Інтернет і все більше вдосконалення пристроїв доступу до 

неї, сприяє тому, що кіберзлочини стають все багатограннішими та 

складнішими, й отже їх перелік постійно розширюється. 

Серед найпоширеніших кіберзлочинів на теперішній час можна назвати 

зокрема [1-3]: 

Кардинг – використання в операціях реквізитів платіжних карт, отриманих з 

персональних комп‘ютерів безпосередньо або програм віддаленого доступу 

(наприклад: «троян», «боти»), платіжних і розрахункових систем тощо. 

Вішинг – отримання конфіденційних даних власника платіжної карти 

завдяки «соціальній інженерії» (злочинної руйнівної технології управління 

діями людини в Інтернет-просторі) та телефонної комунікації.  

Фішинг – вид шахрайства, спрямований на отримання доступу до 

рахунків і паролів  клієнтів платіжних систем. 
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Онлайн-шахрайство – на отримання грошей завдяки віртуальних 

інтернет-аукціонів, інтернет-магазинів, сайтів тощо. 

Протиправний (деструктивний) контент (гібридні технології) – 

спрямований на пропагування екстремізму, тероризму, наркоманії, порнографії, 

культів жорстокості, насильства, смерті, у тому числі з використанням 

гібридних технологій. 

Мальваре – створення та розповсюдження вірусів і шкідливого 

програмного забезпечення. 

Більшість постраждалих від кіберзлочинців не повідомляє в 

правоохоронні органи про такі випадки, тобто такі злочини залишаються 

латентними. Така ситуація існує не тільки в Україні, а й у 90% країн світу, де 

відсоток латентних кіберзлочинів досягає 80%. Причин такого стану існує 

кілька, зокрема те, що громадяни не знають про механізми повідомлення 

інформації, відчувають сором або незручності через те, що вони стали 

жертвами злочинців, корпорації побоюються за свою репутацію [4].  

Проте, на нашу думку, одною з основних причин є невпевненість щодо 

можливостей правоохоронних органів. Певною мірою це є дійсним, так як 

традиційні методи, прийоми та заходи розслідування злочинів у сфері високих 

технологій швидко застарівають, й отже стають недієвими.  

Тому, існує постійна нагальна потреба у створенні нових методів, 

прийомів і заходів для протидії кіберзлочнам, які б встигали за розвитком 

кібертехнологій. 

Українські правоохоронні органи постійно накопичують певний досвід в 

боротьбі із злочинами у сфері високих технологій, останні новини з сайту 

Кіберполіції України можуть бути цьому підтвердженням, зокрема 27.04.2018 

р. у Львові кіберполіція викрила студента, що створював та продавав шкідливе 

програмне забезпечення [5]. 

Проте, ефективна та дієва протидія проявам кіберзлочинності вимагає не 

тільки сучасних методів, а й оригінальних і за часту нестандартних наукових та 

науково-технічних рішень.  

Особливо це стосується нематеріальних продуктів кіберзлочинів, які 

фізично не існують (наприклад, утворена за допомогою комп‘ютерних 
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технологій віртуальна або додаткова (доповнена) реальність; віртуальні 

співтовариства, зокрема, «Синій кит»; криптовалюти тощо), проте які 

потребують вивчення та дослідження відповідними підрозділами 

правоохоронних органів України.  

Тобто, такі продукти не можуть безпосередньо виступати об‘єктами 

вивчення та дослідження. Об‘єктами вивчення та дослідження можуть 

виступати їх матеріальна складова та інформаційні дані про них, втілені в 

матеріальну форму (текст, графіка, звук, відеоряд тощо), що містяться на 

певних матеріальних носіях – жорстких дисках, серверах тощо [6]. 

Отже, вивчення та дослідження подій, фактів, явищ та інших 

нематеріальних об‘єктів здійснюється шляхом дослідження матеріальних носіїв 

інформації про них. Значною мірою це стосується саме кіберзлочинів. 

Отже, інформація, яку містять кіберзлочини, хоча і вважається об‘єктом 

матеріального світу, при цьому, є елементом штучного середовища, створеним 

людиною й отже може існувати тільки за допомогою спеціально пристосованих 

технічних засобів: електронно-обчислювальної техніки і електронних засобів 

зв‘язку (системи телекомунікацій) тощо. Це у свою чергу обумовлює певні її 

властивості, зокрема: інформація у кіберпросторі недоступна для 

безпосереднього людського сприйняття; певний зміст інформації не може бути 

однозначно закріплений за конкретним матеріальним носієм; матеріальний 

носій інформації у кіберпросторі (електромагнітне поле) неможливо 

індивідуалізувати; як зміст інформації, так і її матеріальний носій можуть бути 

відокремлені один від одного без їх змін; можливість швидкої зміни і 

видалення інформації, в тому числі шляхом віддаленого доступу і поза 

контролем осіб, що правомірно користуються цією інформацією; неможливість 

виділення точних і таких, що допускають єдине трактування ознак, 

притаманних інформації у кіберпросторі тощо [7].  

Підводячи підсумок всьому вищесказаному необхідно зазначити, що 

оперування з будь-якими нематеріальними інформаційними об‘єктами, до яких 

за часту відносяться продукти кіберзлочинів, передбачає його вираження 

(представлення) у матеріальній формі. 
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При цьому, кіберзлочини за своєю суттю відносяться до злочинів 

високого інтелектуального рівня, тому ефективність і всебічність процесу 

боротьби з ними багато в чому обумовлені його методологічною та науково-

технічною підготовленістю. 

Отже, в рамках єдиної стратегії боротьби з кіберзлочинами важливою є 

розробка сучасних комплексних технологій вивчення, розслідування та 

дослідження об‘єктів (продуктів) таких злочинів. При цьому, такі технології, на 

нашу думку, можуть розвиватися за наступними напрямами: пошук способу 

матеріалізації нематеріальних об‘єктів дослідження або зміна підходів до 

дослідження; формування системи криміналістичної класифікації 

кіберзлочинів, що сприятиме найбільш правильному вибору тактики і методик 

їх розслідування та розробленню нових методів, прийомів та заходів боротьби з 

кіберзлочинами, а також створення нових підходів оцінки об‘єктів (продуктів) 

нематеріального характеру, з дуже виваженим підбором критеріїв для оцінки їх 

характеристик та властивостей. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРЕЗИДЕНТА Й КОНГРЕСУ 

США В ЦАРИНІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 

До системи політико-правових цінностей, напрацьованих і 

«відшліфованих» у період існування США,  входить значна кількість 

принципів, гасел, правил та постулатів. 

Одним із найголовніших, визначальних конституційних принципів у 

Сполучених Штатах, без жодного сумніву, є принцип поділ влад, який пройшов 

довгий та складний шлях еволюції та трансформації. Творці Конституції США 

поклали в основу організації, компетенції та взаємодії вищих органів різних 

гілок влади – Конгресу, Президента та Верховного суду – свій власний, 

американський варіант поділу влад. Юридична форма закріплення останньої 

має формат структурно-функціонального визначення статусу кожного з вищих 

органів держави у конституційних нормах [1]. 

Принцип поділу влад у сучасній політико-правовій теорії визнано однією 

із необхідних підвалин побудови дійсно правової та демократичної держави, 

що особливо важливо усвідомити можновладцям молодої, як по історичних 
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мірках, Української держави. Цей принцип є надто важливим для так званих 

транзитивних, перехідних державних утворень, в яких до кінця не подолана 

загроза «рецидивних» проявів тоталітаризму та авторитаризму.  

Американська модель проаналізованого постулату, котра має назву 

«системи стримувань і противаг», беззаперечно внесла свій фундаментальний 

внесок у збагачення світової теорії поділу влад, на практиці довівши 

життєздатність цієї засади та її благодатний вплив на розвиток справді 

демократичних інституцій. І в цьому ракурсі США можна визнати дійсно 

взірцевою державою, досвід якої потребує посиленої уваги та глибокого й 

всебічного дослідження і запозичення. 

Отже, в Основному законі США, на противагу конституційним актам 

багатьох інших держав, котрі надають главі держави або уряду ключові, 

визначальні правомочності в царині зовнішньої політики, на найвищому 

правовому рівні проведено розмежування таких повноважень між органами 

виконавчої та законодавчої влади. 

Але фактичні повноваження Президента та Конгресу США в царині 

зовнішньої політики, їхні реальні взаємовідносини в цій сфері, на наш погляд, 

не можуть бути виведені безпосередньо з тексту Конституції шляхом її 

буквального і навіть розширеного тлумачення. Здійснювані в реальному житті 

зовнішньополітичні повноваження Білого дому і Капітолію неспівставимі з 

правами такого роду, закріпленими в Основному Законі [2]. Ця вражаюча 

невідповідність пояснюється, як мінімум, двома головними причинами.  

По-перше, реальний обсяг зовнішньополітичної активності США зразка 

1787 року не йде в порівняння із зовнішньополітичною діяльністю сучасної 

супердержави. 

По-друге, теорія американського конституційного права виходить із 

загальної посилки про екстраконституційний характер зовнішньополітичних 

повноважень федерального уряду. 

Остання теза знаходить своє найяскравіше підтвердження при розгляді 

основних і «вічних» проблем у взаємовідносинах Президента і Конгресу США 

– питань договірних відносин з іноземними державами та  «воєнних 

повноважень». Виникнення та широке застосування в США практики так 
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званих «виконавчих угод» і «президентських війн» – приклади того, як 

американські правлячі кола, зберігаючи формально незмінними відповідні 

положення Конституції країни, створюють і втілюють у політичному та 

державному житті Сполучених Штатів нові форми та методи державної 

діяльності, що в більшій мірі відповідають потребам цих кіл на сучасному етапі 

[3]. 

З часу прийняття американської Конституції у структурі державної влади 

США відбулись серйозні якісні зміни, характерною рисою яких є те, що вони 

йшли по суті тільки в одному напрямку – посилення  президентської влади. За 

понад ніж два сторіччя своєї історії ця влада у Сполучених Штатах зазнала 

значної еволюції. Остання полягала не стільки у зміні конституційного статусу 

Президента, скільки в наповненні його новим політичним змістом. 

Зовнішня політика Сполучених Штатів  у сучасних координатах 

міжнародних відносин характеризується стратегічною спрямованістю на 

збереження глобального лідерства, що зумовлює багатоаспектні та водночас 

суперечливі наслідки через підходи президентських адміністрацій США щодо 

визначення суті глобальних та регіональних викликів та загроз, котрі походять 

від окремих держав та їх регіональних союзів. 

У повоєнні роки і особливо в останні десятиліття чітко простежуються дві 

визначальні тенденції, що  детермінують реальне становище Конгресу на 

зовнішньополітичній арені. По-перше, йдеться про тенденцію все більшої 

концентрація влади в руках глави держави і як наслідок цього певне зменшення 

ваги парламенту. По-друге, з огляду на зміну традиційного формату впливу на 

формування зовнішньополітичної стратегії роль вищого законодавчого органу 

на «політичній шахівниці» і особливо в пропаганді своєї політики серед 

американської громадськості значно зросла за останні десятиліття. 

На нашу думку, є очевидним, що американський парламент відіграє 

важливу в сучасних складних умовах роль. Займаючись розподілом 

федерального бюджету, зокрема на військові видатки чи асигнування на 

іноземну допомогу, питаннями зовнішньоекономічної, зокрема тарифної 

політики, Конгрес знаходиться в сфері, життєво важливій для прибутків 
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американських корпорацій. Саме тому останні приділяють особливу увагу 

збереженню та укріпленню важелів впливу в Капітолії. 

Нарешті, Конгрес як своєрідний політичний барометр, є одночасно 

важливим органом формування громадської думки в країні. Публічні слухання 

в комітетах, заяви для преси сенаторів і членів Палати представників, 

публікації та дослідження, що проводяться під егідою Конгресу, резолюції обох 

палат, що часто приймаються з пропагандистською метою – все це є важливим 

фактором впливу на громадську думку в США і за кордоном.   

Вимагає серйозної уваги і така стійка тенденція у розвитку 

зовнішньополітичного механізму США, як створення в апараті Білого дому, у 

міністерствах та відомствах федерального уряду функціональних підрозділів, 

які відповідають за розробку стратегії і тактики країни в міжнародних акціях, 

пов‘язаних з вирішенням глобальних та інших невоєнних проблем. Мова йде 

про екологію, конверсію, освоєння космосу, демографію, боротьбу з голодом. 

Наявність функціональних та аналітичних підрозділів, що розробляють на 

постійних засадах позицію США з цих проблем, підвищує 

конкурентоспроможність американської дипломатії, надає їй можливість 

проявляти ініціативу у пропозиціях вигідних для неї форм та методів 

вирішення глобальних і регіональних проблем. 

У цілому при оцінці дій та позицій Президента і Конгресу з питань 

зовнішньої політики завжди слід мати на увазі, що Білий дім і Капітолій 

об‘єднує спільність розуміння кінцевих цілей в цій галузі, і на цю основу 

спирається їхнє співробітництво. 

Існування такої спільності цілей, а також той безперечний факт, що й 

ініціатива, й практичне втілення у життя. зовнішньої політики здійснюється в 

першу чергу виконавчою владою, приводять до того, що Конгрес, як правило, 

не висуває радикальних альтернатив курсу адміністрації, і розбіжності між 

ними стосуються частіше методів досягнення спільних цілей, ніж сутності 

проблем. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ОПОДАТКУВАННЯ 

 

На сьогоднішній день у законодавстві про адміністративні 

правопорушення немає чіткої і вичерпної системи норм щодо відповідальності 

за правопорушення у сфері оподатування. Ці обставини, а також важливість 

значення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

оподаткування обумовлюють актуальність даної проблематики.   

Питання щодо застосування адміністративної відповідальності завжди 

піддаються всебічним і досить докладним дослідженням, що говорить не лише 

про значимість даного правового явища, а й про важливість його вивчення. Так, 

окремі аспекти адміністративної відповідальності у сфері оподаткування стали 

предметом ґрунтовних досліджень як вітчизняних, так зарубіжних 

представників різних галузей права.  

У процесі дослідження використовувалися наукові праці провідних 

вітчизняних вчених в галузі державного управління, адміністративного та 
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податкового права, таких як В.Б. Авер‘янова, О.М. Бандурки Д.М. Бахраха, 

В.Т. Білоуса, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, Л.К. Воронової, П.Т. Геги 

I.П. Голосніченка, М.І. Данількевича, Є.В. Додiна, М.М. Дорогих. В.В. Зуй, 

Р.А. Калюжного, М.І. Камлика, С.В. Ківалова, В.К. Кoлпакова, А.Т. Комзюка, 

М.П. Кучерявенка, П.В. Мельника, Н.Р. Нижник, В.I. Олефіра, В.Ф. Опpишка, 

О.I. Остапенка, В.П. Пєткова, В.М. Поповича, О.П. Рябченко, 

Н.О. Санiахметової, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи та іншх. Варто зазначити, що 

ряд досліджень проводилось ще до прийняття Конституції  України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

та інших законів у сфері оподаткування.  

Незважаючи на прийняття Податкового кодексу України і зміні, які були 

внесені до чинного податкового та адміністративного законодавства,  все ж 

таки питання адміністративної відповідальності у сфері оподаткування 

потребує додаткових всебічних досліджень та доопрацювань.  

Відповідно до ч. 1 ст. 109 Податкового кодексу України, податкові 

правопорушення – це діяння, які призводять до невиконання або неналежного 

виконання вимог, встановлених зазначеним кодексом та іншим законодавством, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Отже, для 

того, щоб діяння можна було кваліфікувати як податкове правопорушення, 

необхідні наслідки у вигляді порушення податкової дисципліни, які 

виражаються, як у матеріальному, так і в нематеріальному вигляді, або має бути 

загроза настання матеріальних наслідків [1]. 

Одним із ефективних засобів боротьби із податковими 

правопорушеннями є встановлення і реалізація юридичної відповідальності, в 

тому числі, адміністративної. Заходи адміністративної відповідальності за 

податкові правопорушення мають виняткове значення. Метою адміністративної 

відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування є спонукання 

платників податків повно й у строк виконувати свої обов‘язки щодо 

формування державного та місцевих бюджетів, саме від цього залежить 

сталість фінансової системи, а отже, економічна, політична, соціальна 

стабільність суспільства й розвиток економіки [2, с. 184].  
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Правовим наслідком за вчинення правопорушення є адміністративне 

стягнення, яке відповідно до ст. 23 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення визначено як міру відповідальності і застосовується з метою 

виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі 

додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання 

вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 

особами [3]. Тобто стягнення має превентивний характер.  

Підставою для адміністративної відповідальності за порушення 

податкового законодавства є наявність складу адміністративного 

правопорушення умисної або необережної дії або бездіяльності, що зазіхає на 

охоронювані законом суспільні відносини, за що законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність. Такі діяння закріплені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. До адміністративної відповідальності можуть 

бути притягнуті громадяни й посадові особи, винні в порушенні податкового 

законодавства. Адміністративній відповідальності підлягають особи, що 

досягли до моменту вчинення правопорушення шістнадцятирічного віку, є 

осудними [4, с. 176-177].  

Підставою притягнення до адміністративної відповідальності в сфері 

оподаткування є наявність усіх складових ознак складу злочину. Слід 

зазначити, що під складом правопорушення розуміється встановлена правом 

сукупність ознак за наявності яких діяння особи визнається правопорушенням а 

саме: об‘єкта, об‘єктивної сторони, суб‘єкта і суб‘єктивної сторони.  

Об‘єктом правопорушення є суcпільні відносини, регульовані й 

охоронювані у правом. У сфері податкового права такими відносинами є 

відносини, що регулюють установлений порядок реалізації податковоro 

обoв‘язку платників податків, порядок обчислення, сплати, стягнення податків, 

податкової звітності й податкового контролю. Фактично об‘єктом податкового 

правопорушення є фінансові iнтереси держави. що охоплюють процес 

формування централізованих грошових фондів.  

В свою чергу об‘єктивною стороною правопорушення показує його 

вираженя зовні. Зміст об‘єктивної сторони утворюють протиправне діяння, 

його суспільно шкідливі наслідки, причинний зв'язок між діянням і наслідками, 
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що настали. Об‘єктивна сторона податкового правопорушення 

характеризується протиправністю дії (бездіяльності) суб‘єкта, за яку 

встановлена юридична відповідальність. Цей елемент складу податкового 

правопорушення характеризує зовнішні прояви правопорушення в об‘єктивній 

дійсності (момент здійснення (закінчення) правопорушення, спосіб, 

повторність тощо). Об‘єктивна сторона податкового правопорушення виражає 

систему ознак, зовні характеризують правопорушення.  

Центральне місце серед ознак, що характеризують об‘єктивну сторону 

податкового правопорушення, займає протиправність діяння, щo виражаєтся в 

дії або бездіяльності [5, с. 16]. Протиправність дії означає пряму заборону на її 

здійснення відповідною нормою податкового законодавства або здійснення 

даної дії у формі, що суперечить припису правової норми. У цьому випадку 

протиправність може проявитися щодо будь-якого видового податкового 

обов‘язку (відсутність податкового обліку; сплата податку із затримкою або в 

меншому розмірі; ненадання податкової звітності тощо). Бездіяльність є 

протиправною у тому випадку, якщо обов‘язок активих дій прямо 

передбачений податковим законодавством, а особа, незважаючи на це, 

відмовляється їх здійсновати.  

Суб‘єктом правопорушення визнається деліктоздатна, осудна особа, що 

досягла певного віку, на яку відповідно до чинного законодавства може бути 

покладена юридична відповідальність [6, с. 444].  

Виділення осіб як суб‘єктів податкового правопорушення припускає 

наявність у них певних ознак. Насамперед, мова йде про наділення їх певними 

правами й обов‘язками, спеціальним статусом, пов‘язаним з оподаткуванням і 

закріпленим податковим законодавством. І таким чином, тільки за наявності 

усіх складових ознак складу злочину особа може бути притягнута до 

відповiальності, зокрема у сфері оподаткування.  

Підстави юридичної відповідальності в ряді випадків розмежовують на 

нормативні й фактичні [7, с. 12]. Під нормативними підстави відповідальності 

розуміється сукупність відповідних правових норм, на підставі яких 

встановлюється відповідальність у даній сфері відносин. До фактичних підстав 

відповідальності, по суті, зводять саме вчинене правопорушення, що 
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обумовлює застосування санкцій. Природно, у цьому випадку до такої 

диференціації слід ставитись як до якоїсь теоретичної абстракції, оскільки таке 

їх розмежування можливе тільки на рівні теоретичної моделі, оскільки фактичні 

підстави можуть бути реалізовані за наявності нормативних.  

Отже, діюче податкове законодавство не є досконалим. Зокрема, воно 

не містить чітких конкретних ознак складу податкового правопорушення, що 

дозволяє досить довільно тлумачити його у правозастосовчій діяльності, що, в 

свою чергу, нерідко призводить до виникнення спірних ситуацій між 

платниками податків і представниками фіскальних органів. 
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
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Дослідження принципів адміністративно-правового регулювання 

наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів системи МВС України 

набуває особливої актуальності у зв‘язку з реорганізацією та реформуванням 

Міністерства внутрішніх справ України, удосконаленням правової 

регламентації організації діяльності органів та підрозділів, які належать до 

сфери його управління, приведення її у відповідність до міжнародних 

стандартів. 

Значний вклад у вивчення принципів діяльності міліції, а також 

принципів наукової діяльності зробили такі вчені, як: Г. Андрощук, 

О. Бандурка, В. Білоус, А. Гончаренко, В. Олефір, В. Сущенко, В. Кохан, 

Н. Христинченко, І. Шопіна, О. Ярмиш та інші науковці. Однак результати їх 

дослідження мають чітку галузеву спрямованість і не враховують унікальності 

поєднання правоохоронної та наукової функції в межах діяльності органів та 

підрозділів системи МВС України. На сьогодні в законодавстві України, а 

також у відомчих нормативно-правових актах МВС України не закріплена 

система принципів наукового забезпечення. 

Якщо брати за основу поширену серед теоретиків позицію, що 

принципи – це основні засади, вихідні ідеї, які характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і 

відображають суттєві положення теорії, вчення, науки [1, с. 110], то серед 
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науковців-правників склався загальний підхід до розуміння принципів як 

керівних положень, теоретичних ідей, що відображають об‘єктивні 

закономірності та закріплені у праві. 

І. Шопіна виділяє такі групи принципів адміністративно-правового 

регулювання управління органами внутрішніх справ як керівних ідей, що 

можуть бути основою для побудови норм права: системні, які призначенні 

забезпечувати внутрішню єдність права, підтримувати стійкі зв‘язки між 

правовими нормами (загальноправові, міжгалузеві, галузеві, а також принципи 

інститутів адміністративного права), принципи правотворчості, правореалізації 

і правоохорони [2, с. 12]. 

Детальний розгляд принципів розвитку наукової діяльності в Україні 

здійснила Н. Христинченко, а саме: а) базових принципів наукових 

досліджень – тих, які визначають пріоритетні напрями науки та процедуру 

прийняття рішень у сфері науки та наукових досліджень (принцип прозорості 

та публічності, відкритості); б) принципів, які характеризують основи 

організації наукових досліджень (принцип індивідуальності; принцип 

достатньої підстави, принцип комплексності, принцип конкретності); 

в) принципів, які спрямовані на забезпечення результату від наукової діяльності 

(принцип результативності, ефективності, системності); г) принципів, які 

визначають засади нормативно-правового захисту науковців, їх наукових праць 

(принцип захисту порушених прав, принцип оскарження дій чи бездіяльності 

органів влади чи їх посадових осіб, які тим чи іншим чином впливають на 

розвиток окремих наукових досліджень чи розвитку науки в цілому) [3, с. 21]. 

Принципи адміністративно-правового регулювання наукового 

забезпечення діяльності органів і підрозділів системи МВС України є проявом 

та закріпленням основних закономірностей змісту наукового забезпечення 

функціонування зазначеної системи, визначають сутність і характер наукового 

забезпечення й закріплюються у формі правових норм або випливають з них та 

є обов‘язковими для виконання й дотримання. До основних ознак таких 

принципів можна віднести те, що вони: відображають не будь-які, а лише 

найбільш суттєві, об‘єктивно необхідні закономірності, відносини та 

взаємозв‘язки науково-організаційної, наукової, науково-технічної, науково-
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педагогічної, експертно-криміналістичної та науково-інформаційної діяльності; 

характеризують лише сталі закономірності, відносини та взаємозв‘язки цих 

різновидів наукової діяльності; відображають специфіку правового закріплення 

принципів наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів системи 

МВС України; охоплюють власну чітко окреслену сферу дії, своєю назвою 

вказують на межі поширеності; закріплені в правових нормах або ж 

випливають з них; формулюються лаконічно та зрозуміло і є обов‘язковими для 

їх дотримання; взаємопов‘язані між собою і в сукупності становлять систему, у 

котрій кожний з принципів відіграє самостійну роль. 

Слід погодитися з Н. Христинченко, що система принципів розвитку 

наукової діяльності в Україні може бути класифікована на види за такими 

критеріями: 1) залежно від їх спрямованості: загальні та спеціальні; 2) за 

сферою дії: організаційні та функціональні; 3) за кількістю суб‘єктів: принципи 

забезпечення наукових досягнень індивідуальних та колективних суб‘єктів; 

4) за формою нормативного закріплення: ті, що закріплені у Конституції 

України та спеціальних законах України, та ті, що закріплені у інших 

нормативно-правових актах, в тому числі локальних актах суб‘єктів наукової 

діяльності, тощо [3, с.29]. 

До загальних принципів адміністративно-правового наукового 

забезпечення діяльності органів та підрозділів системи МВС України, що 

обумовлюють зміст і спрямованість наукового забезпечення, його завдання, 

функції, методи і форми здійснення належать такі принципи: верховенства 

права; пріоритет прав та свобод людини і громадянина; законність; гуманізм; 

системність; публічність; гласність; доцільність тощо. У свою чергу до 

спеціальних принципів адміністративно-правового регулювання наукового 

забезпечення діяльності органів та підрозділів системи МВС України можна 

віднести такі принципи як: органічна єдність науки, освіти і практики; 

збалансованість співвідношення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень; комплексність підходу до розв‘язання наукових проблем діяльності 

органів і підрозділів системи МВС України; плановість проведення наукових 

досліджень; економічна доцільність та ефективність наукових досліджень і 

практичне впровадження їх результатів. 
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У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» закріплені 

основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-

технічній діяльності, зокрема у ст. 46 зазначається, що під час здійснення 

державного управління та регулювання у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності держава керується такими принципами: 1) єдності науково-

технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства; 

2) ефективного поєднання централізації та децентралізації управління у 

науковій та науково-технічній діяльності; 3) додержання вимог екологічної 

безпеки; 4) визнання свободи наукової творчості; 5) збалансованості розвитку 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок; 6) використання досягнень світової науки, 

можливостей міжнародного наукового співробітництва; 7) свободи поширення 

відкритої науково-технічної інформації; 8) відкритості для міжнародного 

науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки 

у світовий науковий та Європейський дослідницький простір із забезпеченням 

захисту інтересів національної безпеки; 9) визнання певного обґрунтованого 

ризику отримання негативного результату у провадженні наукової і науково-

технічної діяльності [4]. 

Однак, як наголошується в рекомендації парламентських слухань «Про 

стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери 

держави», в Україні за роки незалежності наука втратила функції впливу на 

соціально-економічний розвиток держави, до критичного рівня знизився 

показник вітчизняного науково-технічного потенціалу, що стало загрозою 

національній безпеці України. Проблема має системний характер і зумовлена 

загальними принципами організації соціально-економічної діяльності України. 

У державі не визначені стратегічні цілі і завдання розвитку, не запроваджено 

довгострокове та середньострокове прогнозування і планування соціально-

економічного розвитку, як це передбачено у розвинених країнах світу та 

державах Європейського Союзу [5]. 

Вказане зумовлює потребу закріплення у нормативно-правових актах 

МВС України, приміром, у наказі МВС України «Про організацію наукової 

діяльності в системі МВС України» принципів планування та прогнозування. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-12?nreg=1977-12&find=1&text=%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E8&x=0&y=0#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page3?text=%EF%F0%E8%ED%F6#w13
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Крім того, слід також закріпити принцип міжнародної інтеграції та інтеграції 

системи відомчої вищої освіти та науки в Європейський науково-освітній 

простір. 

До принципів адміністративно-правового регулювання наукового 

забезпечення діяльності органів та підрозділів системи МВС України, на яких 

повинна ґрунтуватися науково-організаційна, наукова, науково-технічна, 

науково-педагогічна, експертно-криміналістична та науково-інформаційна 

діяльність належать такі принципи як: безперервності, актуальності та 

інноваційності наукових досліджень з питань функціонування системи МВС 

України; планування та прогнозування; стратегічна спрямованість наукових 

досліджень на загальносвітові тенденції; багатогранність, всебічність та 

практична направленість науково-дослідної роботи; доступність змісту, форми 

та засобів проведення наукових досліджень; достатня інформативність 

проведення наукових досліджень; апробованість результатів наукових 

досліджень на різних рівнях; єдність освітнього процесу і наукових досліджень 

та їх спрямованість на забезпечення потреб практики органів та підрозділів 

системи МВС України; міжнародної інтеграції та інтеграції системи відомчої 

вищої освіти та науки в Європейський науково-освітній простір. 

Безумовно система принципів наукового забезпечення діяльності системи 

МВС України не має вичерпного характеру і може бути доповнена іншими 

принципами. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ BASIC PH  

У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ПОДОЛАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Професійне вигорання – це наслідок дії некерованого стресу, викликаного 

міжособистісним спілкуванням у професійній діяльності. Фази-етапи 

професійного вигорання – це напруженість, резистенція (опір), виснаження. 

У профілактиці та подоланні професійного вигорання поліцейських 

Національної поліції України ефективним може стати використання моделі 

BASICh. Це багатовимірна модель подолання стресу та внутрішньої 

нестабільності, розроблена директором Ізраїльського Центру попередження 

стресу, професором Мулі Лаадом.  

Основний аспект даної моделі – поставити людину в активну позицію. 

В основі моделі BASICPh – з‘єднання «Я» і «Світ», які у кризовій ситуації 

розриваються, шляхом побудови «моста над прірвою»: 

Belief (віра): філософія життя, вірування та моральні цінності.  

Affect (емоції): почуття, емоції.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/848-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b1
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Social (суспільність): суспільний фактор – приналежність, родина, друзі.  

Imagination (уява): творчість, гра уяви, інтуїція.  

Cognition (свідомість, розсудливість): знання, логіка, реальність, думки.  

Physiology (фізична активність): фізична, чуттєва модальність і 

діяльність. 

Belief (віра) 

Базується на вмінні вірити: це може бути віра в Бога, в людей, в чудо чи в 

самого себе. Важлива будь-яка віра в щось. Коли нам зовсім важко, ми можемо 

протягнути руки до неба і молити про допомогу. Звернення до вірувань та 

моральних цінностей багатьом людям допомагає у подоланні стресу та кризи. 

Наприклад: «у нашій родині ніколи не здаються», чи «Бог нас ніколи не 

покине», «разом ми – сила» тощо. 

Affect (емоції) 

Це прямий чи опосередкований вираз почуттів: можливість записувати в 

щоденник свої почуття чи малювати свої почуття. Вираження власних емоцій 

(плач, сміх, розповідь про пережите) або малювання, читання, шиття, 

письмо тощо як спосіб подолання кризи вимагає, перш за все, виявити різні 

почуття та назвати їх своїми власними іменами. Потім спробувати висловити 

розпізнані почуття найбільш прийнятними для кожної людини способами: 

словесно – усно в особистій розмові, письмово – в розповіді чи в листі; без слів 

– в танці, малюнку, в музиці, в драмі. 

Важливо ділитися думками і тривогами із тими, хто поряд. Викинути 

негативні емоції допомагають заняття у спортзалі, спів у караоке, участь у 

групових видах спорту тощо. Сприяють сублімації (перетворенню) емоцій з 

зайняття улюбленою справою. При неможливості розібратися у власних 

емоціях і почуттях поліцейський може звернутися до фахівців-психологів 

психологічної служби Національної поліції. 

Social (соціальність) 

Полягає у відчутті приналежності до групи, організації чи професії, сімї, у 

виконанні соціальної ролі та в отриманні підтримки. Цьому способу 

притаманне прагнення до спілкування [3]. Тобто, важлива соціальна 

включеність: прагнення бути серед людей, почувати себе частиною системи, 
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організації, знайти в інших людях підтвердження, що ти живий, чимось 

корисний, на щось впливаєш тощо. 

Відчуття приналежності  до професійної групи забезпечує складання 

кожним Присяги поліцейського, наявність спеціальних звань поліції, 

службових посвідчень і жетонів, однострою. Важливе значення у професійній 

діяльності відіграє колектив, зокрема позитивний соціально-психологічний 

клімат. 

Велике значення у позитивній мотивації професійної діяльності 

поліцейського відіграє власна сімя.   

Imagination (уява) 

Використання своєї уяви необхідне, щоб проявити креативність і 

вигадати нестандартний спосіб розв‘язання проблем. Завдяки уяві можна 

розвивати інтуїцію, проявляти гнучкість поведінки залежно від ситуації 

службової діяльності, шукати нестандартне рішення, уявляти собі власне 

майбутнє. Сюди ж відноситься почуття гумору, імпровізація, переключення 

уваги, використання мистецтв і ремесел (рукоділля, гончарство).  

Поліцейський повинен неухильно дотримуватися положень Конституції 

України, законів України та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського. Однак часто 

трапляються неординарні випадки, які потребують нешаблонного вирішення. 

Також наявність розвиненої уяви допомагає переключатися з одного виду 

діяльності на інший, розвиткові такого важливого вміння поліцейського як 

зняття психоемоційної втоми та  відновлення під час та після робочого дня. 

Оволодіння техніками релаксації, аутогенного тренування неможливі без 

розвинутої уяви. 

Cognition (свідомість, розсудливість) 

Суть: свідомий вибір власної поведінки, що відповідає даній ситуації. 

Когнітивні стратегії включають дослідження фактів, збір додаткової 

інформації, всебічний аналіз проблем, реалістичне передбачення, внутрішню 

мову підтримки, улюблені види діяльності. Сюди належать порядок переваг, 

пріоритети, альтернатива та розмова з самим собою.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Найбільше значення має самодисципліна поліцейського. Згідно з законом 

«Про Національну поліцію України» [1] поліцейський повинен уникати 

виконання злочинних наказів, а цьому сприяє розсудливість та свідомий вибір 

власної поведінки. 

Physiology (фізична активність) 

Наше фізичне тіло здатне відчувати себе завдяки слуху, зору, нюху, 

дотику, смаку, відчуттям тепла та холоду, болі та задоволення, орієнтації на 

місцевості, внутрішньої напруги чи розслаблення. Фізична активність – це 

фізичні заняття різного виду (спорт та релаксація): зарядка чи виконання 

фізкультурних комплексів, ходьбу, фізичні зусилля чи робота, прогулянка на 

природі, походи в гори тощо.  

Потрібно чергувати періоди роботи та відпочинку, використовувати 

тілесні методи боротьби зі стресом. Поліцейські можуть займатися фізичною 

підготовкою під час занять із службової підготовки, а також, за бажанням – 

відвідувати спортзал у вільний час. Згідно з ст. 91  [1] поліцейським 

встановлений п‘ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а 

вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку (крім залучених до 

виконання службових обов‘язків). Відповідно до ст. 92, 93 [1] кожному 

поліцейському надається щорічна чергова відпустки, яка, за бажанням може 

використовуватися частинами. У випадку необхідності, поліцейських може 

взяти десятиденну відпустку. 

Таким чином, використання моделі поліцейськими BASICPh допоможе у 

профілактиці та подоланні проявів професійного вигорання. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Дослідження історичних аспектів адміністративно-правового 

забезпечення стандартизації у сфері оборони, має важливе значення в першу 

чергу для правильного розуміння  сутності та завдань, що вирішуються у сфері 

стандартизації та за допомогою стандартизації. Це в рівній мірі корисно як 

фахівцям-стандартизаторам у сфері оборони, так і працівникам різних галузей 

промисловості та господарства. 

Стандартизація у сфері оборони в Російської імперії до складу якої на той 

час входила Україна  почалася з часів правління Петра I. Вже в першій збірці 

законів Російської імперії був розміщений Указ, що свідчить про введення в 

Російської імперії елементів стандартизації та взаємозамінності. 

Стандартизація використовувалася при виробництві військової техніки, 

сільськогосподарської сировини, продуктів харчування, виготовлення будівель, 

а також у будівництві військового флоту. Так, при створенні флоту для 

Азовського походу, як зразок було використано веслове судно - галера, 

відповідно до зразку якої були виготовлені ще 22 галері. У той же час разом з 

будівництвом суден було введено єдину термінологію їх частин, що заклало 

основи термінологічної стандартизації [1]. Якщо прокоментувати цю подію в 

сучасній інтерпретації, то це був типовий випадок серійного виробництва 

однотипних суден  виготовлених за єдиним військовим стандартом.  

З появою застандартизованих методів виготовлення зброї, з‘явилася 

велика потреба в адміністративно-правовому забезпеченні та документальному 

супроводжені стандартизації в сфері оборони. Зміст великої кількості указів 

Петра I, наявних в першому зібранні законів Російської імперії, показує, що в 

них йдеться про застосування зразків якості, зразкових мір, креслень, а також 

ряду технічних умов і вимог, що відповідають за змістом стандартам в 
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сучасному їх розумінні. 

Першим нормативно-правовим актом щодо організації діяльності  

адміністративно-правового забезпечення стандартизації в сфері оборони в 

новітньої історії СРСР до складу якого Україна увійшла як Українська РСР 

вважається наказ Реввійськради СРСР № 172 від 30.03.1927 про формування у 

складі Управління постачання Робітничо-селянської Червоної Армії (далі ‒ 

РСЧА) «Бюро зі стандартизації» для забезпечення робіт зі стандартизації 

РСЧА [2].  

У зв‘язку з посиленням централізації, важливу роль в активізації та 

вдосконаленні робіт зі стандартизації, що сприяли підвищенню мобілізаційної 

готовності всіх галузей промисловості, відіграла Постанова ЦК ВКП (б) і Ради 

Народних Комісарів СРСР (далі ‒ РНК СРСР)  від 09.07.1940 № 1211 «Про 

державні загальносоюзні стандарти і порядок їх введення» [3]. Ця Постанова 

скасовувала існуючий порядок, при якому державні стандарти на продукцію 

затверджувалися народними комісаріатами, що виробляли цю продукцію. 

Розробка та затвердження державних загальносоюзних стандартів було 

покладено на новостворений в 1940 р. Всесоюзний комітет стандартів (далі ‒ 

ВКС) при РНК СРСР [4].  

З моменту створення ВКС, загальносоюзні стандарти стали називатися 

державними стандартами і позначалися індексом (ГОСТ) з додаванням 

порядкового номера і року затвердження, а діючі (ОСТ ВКС) ‒ стандарти 

всесоюзного комітету стандартів і (ОСТ НК) ‒ стандарти наркоматів  підлягали 

переведенню в категорію (ГОСТ). Система стандартів, встановлена цією 

Постановою, передбачала три категорії документів: загальносоюзний стандарт 

‒ (ГОСТ), відомчу нормаль ‒ (ВН) і заводську нормаль ‒ (Н).  

У липні 1941 р в СРСР з‘являється особлива група стандартів - військові 

стандарти, які позначаються індексом (ГОСТ В) [5]. В Україні ці стандарти  

мають назву ‒ військові стандарти, це військові стандарти МО України (ВСТ) 

та національні стандарти України у військовій сфері (ДСТУ В), а радянські 

стандарти військового часу в Україні мають назву ‒ стандарти особливого 

періоду та позначаються, як (ДСТУ В……В). 
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На сьогодні в системі стандартизації України також існують військові 

стандарти (ГОСТ В), які набули чинності після підписання Україною 

міждержавної Угоди «Про організацію робіт щодо міждержавної стандартизації 

озброєння і військової техніки» від 13.11.1992. У 1995 році набула чинності 

оновлена міждержавна Угода «Про організацію робіт щодо міждержавної 

стандартизації озброєння і військової техніки» від 03.11.1995 [6].  

Стандартизація у сфері оборони України в своєму розвитку пройшла всі 

періоди дії господарського механізму: 

‒ командно-адміністративний розподільний механізм, що охоплює період 

1927-1964 рр., що будується на державних завданнях напружених планів (1927-

1940 рр.), на завданнях Державного Комітету Оборони (1941-1946 рр.) і на 

державних завданнях з переходом до балансному планування (1947-1964 рр.);  

‒ госпрозрахунковий механізм на основі державного балансування 

виробництва і розподілу матеріальних ресурсів (1965-1985 рр.);  

‒ повний госпрозрахунок, самофінансування, самостійність при 

державному балансуванні держзамовлень (1986-1990 рр.);  

‒ перехід до ринку з державним регулюванням (з 1991 р.) і з усіма 

сьогоднішніми підходами даного процесу. 

На теперішній час військові стандарти в Україні стали невід‘ємною 

частиною технічної документації (конструкторської, технологічної) і 

встановлюють вимоги, параметри і характеристики виробів, комплектуючих 

елементів і матеріалів, технологічні процеси, алгоритми взаємодії та інші 

положення з розробки та виробництва озброєння та військової техніки. І хоча 

де хто вважає ці стандарти застарілими, оскільки з‘являються нові зразки 

вітчизняної техніки, відмовлятися від положень (ГОСТ В) ми поки що не  

повинні оскільки в ці стандарти закладено досвід десятиріч.   

Стосовно військової стандартизації можна зазначити, що вона в Україні є 

суто відомчою і забезпечується головними та базовими організаціями з 

військової стандартизації у межах військових формувань держави. Крім того в 

Міноборони України функціонує Управління стандартизації, кодифікації та 

каталогізації (УСКК), а питання розроблення національних стандартів у сфері 

оборони вирішують два технічних комітети стандартизації: 



146 

‒ Технічний комітет стандартизації (ТК 176) «Стандартизація продукції 

оборонного призначення», функції секретаріату якого здійснює УСКК 

МО України; 

‒ Технічний комітет стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального 

призначення», функції секретаріату якого здійснює ДНДІ МВС України. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ  

ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ 

 

Зміни в сучасному українському соціумі, його економічній і політичній 

сферах закономірно впливають на процес формування нових взаємовідносин 

між державою, її інституціями та громадянським суспільством. Постійна 

взаємодія влади і суспільства – необхідна умова політичної стабільності й 

процвітання будь-якої держави, оскільки проблеми її розвитку неможливо 

розв‘язати без підтримки суспільства. Успішними бувають лише спільні 

зусилля. Це стосується й правоохоронних органів і Національної поліції 

зокрема. 

Ставлення населення до поліції формується на основі якості надання 

поліцейських послуг, а саме у таких сферах: 

– забезпечення публічної безпеки і порядку; 

– охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

– протидії злочинності; 

– надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичаних 

ситуацій потребують такої допомоги [1]. 

Думка громадян позитивно впливає на процес реформування поліції. 

Створення нових демократичних засад суспільства потребує змін критеріїв 

оцінки ефективності діяльності Національної поліції, яка відображається 

громадською думкою. 
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Одним із критеріїв є імідж. Важливою складовою формування 

позитивного іміджу Національної поліціїї є налагодження 

партнерських відносин між поліцією і населенням [2]. Співпраця між поліцією і 

громадянами полягає в тому, що між ними встановлюються 

такі взаємовідносини, за яких вони разом розв‘язують проблеми боротьби зі 

злочинністю та підтримання належного правопорядку у суспільстві. 

Спрацьовує один із основних принципів функціонування поліції: публічна 

безпека і правопорядок – спільна турбота держави й суспільства. 

Крім цього, важливим критерієм оцінювання діяльності підрозділів 

поліції є рівень довіри громадян до органів і підрозділів Національної поліції 

[1]. Тому, з метою підвищення рівня довіри населення доцільним було б 

запровадження наступних завдань: 

– розширення в інформаційному просторі сегменту об‘єктивних 

відомостей про діяльність Національної поліції; 

– удосконалення форми взаємодії поліції із громадянами, зокрема шляхом 

активізації співпраці щодо охорони правопорядку та профілактики злочинності; 

– підвищення рівня правосвідомості суспільства; 

– покращення зовнішнього та внутрішнього іміджу Національної поліції 

тощо [3]. 

До складових оптимізації взаємодії поліції і населення можемо 

віднести наступні критерії оцінки діяльності поліції: 

– основний рівень захищеності громадян від правопорушень: якість 

реагування працівників поліції на звернення громадян; попередження або 

припинення правопорушень в публічних місцях; якість контролю за 

учасниками дорожнього руху; 

– додаткові: рівень корупції і дотримання вимог закону 

працівниками поліції у своїй діяльності. 

Позитивний образ і високі результати діяльності, бездоганна репутація й 

належний рівень культури – основні складові професійного успіху 

правоохоронця, зокрема й у сфері комунікації з населенням і 

громадськими формуваннями. Процес співпраці починається із налагодження 

довірливих взаємовідносин, з бажання взаємодіяти й допомагати працівникам 
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поліції, яких поважають, Повага до органів правопорядку, до Національної 

поліції залежить від поваги й взаєморозуміння між конкретним працівником 

поліції та пересічним громадянином. 

Психологічний зміст покращення співробітництва між поліцією і 

населенням включає, перш за все, зняття існуючої напруги. 

Наступним важливим соціально-психологічним напрямом є надання населенню 

конкретного спектру можливостей контролювати правопорядок. Зокрема, 

поліція може використовувати різні способи задіяння громадян до 

попередження правопорушень і покращення якості роботи поліції. Не 

менш важливий психологічний вплив на громадян злійснює ініціатива поліції у 

побудові довгострокових стратегічних програм, орієнтованих на 

зміцненні партнерських відносин з населенням, які спрямовані на 

подолання злочинності та створення безпечного середовища. 

Варто зазначити наступні цілі, які сприятимуть успішній реалізації 

ефективної взаємодії: 

– поліція повинна прагнути реагувати на потреби 

населення щодо зміцнення правопорядку; 

– поліція повинна бути орієнтована на конструктивну взаємодію з 

суспільством для оперативного отримання інформації від населення. 

Підсумовуючи зазначимо, що поліція для народу покликана 

змінити звички соціального сприйняття, що стосуються її ролі як важливого 

органу, що захищає інтереси громадян. Її основним завданням є забезпечення 

потреб населення, захист їх прав та інтересів, шанобливе ставлення до кожного 

громадянина. При цьому працівники поліції повинні постійно підвищувати свій 

культурний і професійний рівні, будувати взаємовідносини на принципах 

відкритості, поваги, чесності. Тому клопітка робота працівника поліції над 

собою, над іміджем своєї професії, прозора політика держави та 

партнерське ставлення влади – це шлях до позитивних змін у 

структурі взаємодії населення та поліції. 
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к.ю.н., старший науковий співробітник 1-го науково- 

дослідного відділу науково-дослідної лабораторії  

кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності  

ДНДІ МВС України 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВ ДІТЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Проблема захисту прав дитини залишається однією з найактуальніших, 

адже ставлення до дітей, захисту їх прав і свобод, повага до їх гідності 

відображають рівень цивілізованості суспільства. 

Забезпечення належного рівня захисту прав дитини є складовою процесу 

розбудови в Україні правової соціальної держави та входження її в 

загальноєвропейський простір [1, с. 123]. 

Під час розгляду питання захисту прав дітей слід звернути особливу 

увагу на те, що діти є особливою, вразливою групою населення та мають свої 

специфічні потреби, інтереси і права до настання повноліття. 

З огляду на це, особливого значення набуває такий напрям, як 

адміністративно-правове забезпечення прав дітей. 

Визначення поняття «дитина» так само, як і поняття «дорослий вік», 

змінюється в залежності від культурних особливостей кожної країни. Конвенція 
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з прав дитини визначає дитину як людську істоту, що не досягла віку 

вісімнадцяти років. Однак пріоритет у цій сфері залишається за національними 

законодавствами [2, с. 38].  

Необхідно констатувати, що чинне українське законодавство під 

«дитиною», як правило, розуміє особу віком до 18 років, тобто до настання 

повноліття. Проте поряд з поняттям «дитина», законодавство України містить 

також поняття «малолітньої» та «неповнолітньої особи», що мають різне 

розуміння і тлумачення. 

На підставі вищезазначеного, вважаємо, що особи, які не досягли 

повноліття, мають всі формальні ознаки дитини. 

Для забезпечення дітям можливості визначити себе як особистість і 

реалізувати свої можливості в безпечних і сприятливих умовах, було створено 

низку відповідних документів на міжнародному та державному рівнях. 

Одним з основних компонентів державної політики України у сфері 

захисту дитинства є вдосконалення нормативно-правової бази та імплементація 

норм міжнародного права. Результатом цієї діяльності є те, що на сьогодні 

Україна є учасницею цілого ряду міжнародних документів у сфері забезпечення 

прав дитини, які, на нашу думку, умовно можна поділити на 2 групи: 

- загальні, в яких задекларовані основні засади забезпечення та захисту 

прав всіх людей (в тому числі й дітей); 

- спеціальні, що передбачають питання забезпечення та захисту прав 

безпосередньо дітей. 

Так, основним документом, що закріплює права дітей є Декларація прав 

дитини, яка була прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 

листопада 1959 р. [3] 

Серед проголошених Декларацією принципів, слід виділити наступні: 

- дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений 

спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй 

розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному 

відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності; 

- дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство; 

- дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення;  
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-дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і 

медичне обслуговування; 

- дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному 

відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, 

необхідні з огляду на її особливий стан; 

- дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і 

розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і 

відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної 

та матеріальної забезпеченості; 

- дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і 

обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях; 

- дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими 

одержують захист і допомогу; 

- дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, 

жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій 

формі. Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового 

мінімуму; 

- дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, 

релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися 

в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального 

братерства тощо [3, с. 2]. 

Основна теза Декларації полягає в тому, що «людство зобов‘язане давати 

дитині те найкраще, що воно має». У ній були проголошені 10 соціальних і 

правових принципів, які стосуються захисту і благополуччя дітей на 

національному і міжнародному рівнях. Вона закликала батьків, окремих осіб, 

неурядові організації, місцеву владу і уряди визнавати викладені в ній права, 

свободи і переваги [4]. 

20 листопада 1989 р., рівно через тридцять років після прийняття 

Декларації прав дитини, Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про 

права дитини [6], що стала так званою «світовою конституцією прав дитини», 

яку ратифікували майже всі держави, враховуючи й Україну. 
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Права дітей, викладені в Конвенції, умовно можна поділити на три 

частини, а саме: 

– право володіти певними речами, отримувати певні послуги та мати 

доступ до того й того (мова йде про ім'я та громадянство, медичний догляд, 

освіту, відпочинок та ігри, опікування інвалідами, сиротами та біженцями); 

– право бути захищеним від дій, що завдають шкоди дитині (наприклад, 

від розлучення з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної, економічної 

чи сексуальної експлуатації, фізичного чи психічного знущання тощо); 

– дитина має право бути почутою, коли приймаються рішення, що 

стосуються її життя. Підростаючи, дитина повинна мати дедалі більше 

можливостей брати участь у житті суспільства, готуватися до самостійного 

життя, користуватися правами свободи думки та слова, вибору культури, релігії 

та мови. 

Нормативні гарантії щодо забезпечення та захисту прав дітей в Україні 

знаходять своє об‘єктивне відображення також безпосередньо в системі 

чинного національного законодавства України. Чинне національне 

законодавство у сфері забезпечення та захисту прав дітей в Україні складає 

систему національних нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, 

Законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

а також наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Проте, з позицій інформаційного підходу до права масив законодавчих 

актів та інших формальних джерел права, які діють в Україні, являє собою 

слабко структурований масив правових норм, що потребує систематизації.  

Аналізуючи вищезазначені нормативно-правові акти можна дійти 

висновку, що діти мають низку відповідних прав, які можна поділити за 

різними критеріями.  

У сучасній правовій науці існують різні підходи до розуміння самої 

сутності прав дітей та їх класифікації в залежності від різних критеріїв та 

аспектів. Враховуючи думки науковців та підтримуючи позицію щодо 

пріоритетності та первинності прав дітей перед правами людини,  

ми вважаємо, що «права дітей як об‘єкти адміністративно-правового 

забезпечення» – це сукупність встановлених законодавством та гарантованих 
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державою можливостей, які необхідні дітям для їх цілісного та комплексного 

розвитку в усіх сферах життєдіяльності відповідно до вимог оточуючого її 

середовища до настання повноліття.  

У зв‘язку з цим пропонується класифікувати права дітей залежно від 

характеру (змісту) їх потреб на: 

- особисті (громадянські) права: на життя; на ім‘я та громадянство; на 

повагу честі та гідності; на особисту свободу та недоторканність; на захист від 

усіх форм насильства; на свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання; на таємницю листування і телефонних розмов; на вільне 

висловлювання думок та одержання інформації; на безпечне для життя і 

здоров‘я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 

шкоди тощо; 

- соціальні права: на достатній рівень життя; на житло; на соціальний 

захист та соціальне забезпечення; на охорону здоров‘я та медичну допомогу; на 

проживання в сім‘ї разом з батьками або в сім‘ї одного з них та на піклування 

батьків; на контакт з батьками, які проживають окремо, а також з батьками, 

іншими членами сім‘ї та родичами, які проживають у різних державах тощо; 

- економічні права: на власність; на майно; на зайняття підприємницькою 

діяльністю та на працю при досягненні встановленого законом віку; на 

відпочинок; на страйк тощо; 

- політичні права: право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації; на об‘єднання в самостійні дитячі та молодіжні 

громадські організації; на звернення до органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій тощо; 

- культурні права: на освіту; на вільний розвиток особистості; на участь у 

культурному і творчому житті суспільства; на свободу літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості; на результати своєї інтелектуальної та творчої 

діяльності тощо. 

На нашу думку, саме така класифікація прав охоплює всі сфери життя 

дітей та передбачає коло їх прав при адміністративно-правовому забезпеченні, 

у тому числі в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА ТА КІБЕРЗАХИСТ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ 

ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише 
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судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи 

з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими 

способами одержати інформацію неможливо [1]. 

Наша держава розпочала формування власної системи кібербезпеки. 

Нещодавно Верховною Радою України прийнято перший в історії країни 

спеціальний Закон «По основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

№2163-VIII від 05.10.2017 (далі - Закон), що регулює відносини кібербезпеки та 

кіберзахисту у державній та приватній сферах. У той же час дія Закону не 

поширюється на соціальні мережі, приватні електронні інформаційні ресурси в 

мережі Інтернет (включаючи блог-платформи, відеохостинги, інші веб-

ресурси), якщо такі інформаційні ресурси не містять інформацію, необхідність 

захисту якої встановлена законом, відносини та послуги, пов‘язані з 

функціонуванням таких мереж і ресурсів. 

Зазначений Закон носить поверховий характер та в своїй основі наводить 

лише визначення основних понять, суб‘єкти та об‘єкти на яких поширюється 

його дія. У Законі чітко не визначено механізм діяльності та функції суб‘єктів 

кібекрбезпеки та їх повноваження.  

У Законі надано визначення кібербезпеки – захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час 

використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток 

інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз 

національній безпеці України у кіберпросторі [2]. 

Під кіберзахистом слід розуміти сукупність організаційних, правових, 

інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного 

захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінцидентам, виявлення та 

захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності 

функціонування комунікаційних, технологічних систем. 

Забезпечення кібербезпеки в Україні ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, поваги до прав людини і основоположних 

свобод та їх захисту в порядку, визначеному законом. 
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Об‘єктами кібербезпеки та кіберзахисту є конституційні права і свободи 

людини і громадянина, суспільство, сталий розвиток інформаційного 

суспільства та цифрового комунікативного середовища, комунікаційні системи, 

які використовуються для задоволення суспільних потреб та/або реалізації 

правовідносин у сферах електронного урядування, електронних державних 

послуг, електронної комерції, електронного документообігу. 

Комунікаційні системи включають в себе: системи передавання, 

комутації або маршрутизації, обладнання та інші ресурси (включаючи пасивні 

мережеві елементи, які дають змогу передавати сигнали за допомогою 

проводових, радіо-, оптичних або інших електромагнітних засобів, мережі 

мобільного, супутникового зв‘язку, електричні кабельні мережі в частині, в якій 

вони використовуються для цілей передачі сигналів), що забезпечують 

електронні комунікації (передачу електронних інформаційних ресурсів), у тому 

числі засоби і пристрої зв‘язку, комп‘ютери, інша комп‘ютерна техніка, 

інформаційно-телекомунікаційні системи, які мають доступ до мережі Інтернет 

та/або інших глобальних мереж передачі даних. 

Суб‘єкти забезпечення кібербезпеки у межах своєї компетенції: 

здійснюють заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у воєнних, 

розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і злочинних 

цілях; здійснюють виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, 

усунення їх наслідків; здійснюють інформаційний обмін щодо реалізованих та 

потенційних кіберзагроз; розробляють і реалізують запобіжні, організаційні, 

освітні та інші заходи у сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту; 

абезпечують проведення аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на 

підпорядкованих об‘єктах та об‘єктах, що належать до сфери їх управління;  

Одним із суб‘єктів кібербезпеки є Національна поліція України. 

Національна поліція України забезпечує захист прав і свобод людини і 

громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у 

кіберпросторі; здійснює заходи із запобігання, виявлення, припинення та 

розкриття кіберзлочинів, підвищення поінформованості громадян про безпеку в 

кіберпросторі. 
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На сьогодні питання кібербезпеки мають бути першочерговими у порядку 

денному Національної поліції України працівники якої повинні в повній мірі 

усвідомлювати, яку загрозу становить кіберзлочинність та які наслідки від неї 

можуть настати. Як правило більшу ініціативу щодо зниження ризиків, які 

надходять від кіберзагроз, проявляють великі міжнародні компанії, а не 

правоохоронні органи хоча ті самі загрози та ризики рівною мірою 

поширюються і на них, також на органи державної влади та місцевого 

самоврядування, представників середнього та сімейного бізнесу [3]. 

Основним способом попередження кіберзагроз є впровадження 

послідовних рівнів заходів контролю за доступом до сайтів, систем та файлів, 

що дасть можливість протоколювання подій [4]. 

Дієвий кіберзахист потребує дієвого нормативно-правового регулювання 

та значних фінансових ресурсів, а також чіткого визначення цілей, на які 

повинні витрачатися кошти, з метою досягнення відвідного рівня кібербезпеки, 

оскільки загрози у кіберпросторі мають динамічний характер.  
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МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

  За сучасних умов розвитку Української держави відмічається зростання 

потреб і очікувань з боку громадянського суспільства щодо діяльності й 

управлінської компетентності керівників органів Національної поліції України. 

Цілеспрямований вплив керівної ланки поліції на суспільство для його 

впорядкування, розвитку й вдосконалення стає пріоритетним завданням 

якісного управління. З набуттям чинності Закону України «Про Національну 

поліцію» у 2015 році було створено новий центральний орган виконавчої влади  

Національна поліція – який повинен служити суспільству для партнерської 

взаємодії і забезпечення більш ефективних соціальних функцій 

правоохоронних органів. 

  В умовах підвищеної небезпеки – розгортання бойових дій на Сході 

України, питання дослідження психологічних чинників розвитку управлінської 

компетентності керівників поліції стає все більш актуальним. В межах їх 

професійної діяльності з‘явились чисельні замовлення, вагомими з яких є: 

відбір кандидатів у нову поліцію, переміщення на керівні посади, раціональний 

добір та розподіл кадрів, тощо. До того ж,  за умови забезпечення безпеки під 

час проведення багато чисельних масових заходів, у надзвичайних ситуаціях   в 

зоні проведення  бойових дій,  при реагуванні на факти  підготовки 

розвідувально-деверсійних акцій країни-агресора на інших територіях країни, 

агресивного спротиву злочинних елементів підрозділи Національної поліції  

набувають  свою  нову специфіку.   

Крім того, сучасні дослідження вивчення громадської думки щодо 

діяльності органів поліції в Україні засвідчують «зростання рівня стурбованості 

населення станом правопорядку в регіонах, недовіри громадськості до органів 

поліції з приводу спроможності останніх боротися зі злочинністю, професійно 
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надавати допомогу громадянам. Низький рівень довіри громадян до органів 

влади створює передумови для соціальної напруженості та кризових ситуацій в 

суспільстві» [1, c. 3].  

Сьогодні триває процес реформування системи Національної поліції 

України, що вимагає досягнення високого рівня управлінської компетентності 

керівників органів поліції, пов‘язаного з особистісною  зрілістю менеджера 

високого рівня в прийнятті важливих управлінських рішень.   

Аналіз досліджень з проблеми професійної компетентності свідчить, що 

питання професійної компетентності, зокрема – професійної придатності 

працівників органів внутрішніх справ обійняти керівну посаду – вивчали 

Л. П. Алексєєва, О. М. Бандурка, В. І. Барко, М. П. Васильєва, О. С. Губарєва, 

О. І. Єлисєєв, Є. О. Климов, Н. А. Кулик, А. К. Маркова, Л. А. Петровська, 

В. А. Пономаренко, Л. П. Пуховська, С. О. Сисоєва, В. О. Тюріна й ін. 

Дослідники дійшли висновку про необхідність психологічного діагностування 

та вивчення особистісно-професійних якостей  кандидатів на керівні посади в 

правоохоронних структурах. Тому одним із вагомих завдань юридичних 

психологів є розробка професіограм з метою вдосконалення методів і критеріїв 

психолого-професійного відбору таких працівників з відповідною психолого-

професійною структурою саме управлінської компетентності. 

Ми поділяємо точку зору авторів, згідно з якою найвагомішими 

складовими управлінської компетентності є саме внутрішні – мотиваційні, 

саморегулюючі та особистісно зорієнтовані на актуалізації внутрішнього 

потенціалу керівника поліції.  

 Актуальність цього питання підтверджується запровадженням в органах  

поліції України чіткої системи професійно-психологічного відбору і 

психологічного забезпечення службової діяльності та постійним її 

вдосконаленням [3, с. 118]. Сучасна організаційна модель психологічного 

забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції ґрунтується на значних надбаннях, яким передувала 

плідна праця фундаторів. Проте до теперішнього часу є недослідженою 

мотиваційна модель управлінської компетентності керівників органів 

Національної поліції України з її психологічними структурними компонентами 
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– мотиваційними і організаційно-психологічними.  Професійно значущі 

особистісно-мотиваційні й ділові характеристики сучасного керівника поліції є 

визначальними для розвитку його управлінської компетентності й 

управлінської культури загалом. 

На нашу думку, поняття управлінської компетентності керівника органу 

Національної поліції має поєднувати як психологічні, так і соціально-правові 

характеристики. Тому з урахуванням методології не лише юридичної 

психології, а й юриспруденції під управлінською компетентністю керівника 

органу поліції ми розуміємо систему теоретико-методологічних, нормативних 

положень, наукових знань та організаційно-методичних управлінських вмінь, 

які необхідні керівнику для управління великими підрозділами чи соціальними 

інститутами – залежно від статусу і керівного рангу керівника, й виконання ним 

посадово-функціональних обов‘язків. Так, до правових положень про 

забезпечення громадської безпеки можна віднести такі: Конституція України, 

міжнародні нормативно-правові акти, закони України «Про основи 

національної безпеки України», «Про Національну поліцію», Кодекс України 

про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю та ін. 

На основі теоретико-методологічного аналізу сучасної літератури з 

юридичної психології, психології діяльності в особливих умовах та психології 

управління нами зроблено висновок, що мотиваційні чинники управлінської 

компетентності керівника органів поліції є структурним компонентом 

управління професійною діяльністю, який присутній як інтегральне утворення в 

усіх її таких соціально значущих вимірах: організація й управління діяльністю 

підрозділів поліції; особистісно-мотиваційний, пов'язаний з управлінням 

людськими ресурсами й особистісно-професійним саморозвитком керівника; 

виробничо-правовий – організація партнерства й управління громадсько-

соціальними системами. 

На основі психологічного аналізу мотиваційних чинників управлінської 

компетентності керівника органів Національної поліції можна виділити такі її 

компоненти: знання, необхідні для виконання професійних обов‘язків; уміння і 

навички для успішного виконання функціонально-посадових обов‘язків; 

професійно-ділові та особистісно-значущі якості; загальна культура керівника 
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поліції; мотивація досягнення успіху в професійної діяльності з високим рівнем 

відповідальності, професійна зрілість і самостійність у прийнятті управлінських 

рішень. 

Основним чинником мотиваційної моделі управлінської компетентності 

слід вважати наявність стійкої внутрішньої мотивації особистості керівника до 

професійного та особистісного саморозвитку. Безперечно, наявність 

вищеназваного критерію успішності управлінської професійної компетентності 

свідчить про необхідність підвищувати кваліфікацію керівного складу поліції з 

питань менеджменту, права, психології управління, конфліктології, юридичної 

психології й інших прикладних психологічних галузей, пов‘язаних з 

поліцейською діяльністю з урахуванням сучасного стану управління в поліції, 

тенденцій її подальшого розвитку та особливостей функціонування правових 

соціальних інститутів в державі. 

Також, одним з важливих мотиваційних чинників формування 

управлінської компетентності в складних професійних ситуаціях керівника 

поліції варто розглядати зміщення мотиву на мету, або мотиваційний механізм 

перетворення мотиву на мету, прояв якого може вказувати на високий рівень 

компетентності індивіда у професійному середовищі. На нашу думку, для 

індивідів із наднормативною активністю в досягненнях професійних цілей, з 

позитивним стійким професійним ставленням характерний такий високий 

рівень компетентності, за якого мотиви і цілі стають тотожними. Якщо 

управлінця до виконання службових обов‘язків спонукає прагнення ефективно 

виконати роботу задля задоволення потреб працівників підрозділів, вищого 

керівництва, громади, і при цьому мати мотив саморозвитку у своїй 

професійній сфері та отримувати задоволення від успішно виконаних справ, то 

тут мета і мотив його дій збігаються [4, с. 390]. 

Особистісна значущість завжди відповідає мотиву (наприклад, для 

конкретної людини), а значення – меті (для певної соціальної групи або 

суспільства в цілому). Безумовно, відповідність індивідуальних мотивів цілям 

соціального оточення (за аналогією зміщення мотиву на мету) також свідчить 

про високу професійну компетентність індивіда (для якого суспільні цілі 

стають домінуючими мотивами) до норм цього оточення.  На тлі «тотального 
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кадрового голоду»   дозволити розкіш  ефективно підібрати на керівні посади 

кращих з кращих можна  лише за умови  представлення кадровим підрозділам 

чіткого алгоритму порядку формування управлінської компетенції керівника.  В 

навчальних закладах системи МВС  існують потенціальні можливості  

розробити відповідні методичні рекомендації  для практиків, які формують 

керівну  ланку Національної поліції. Зазначені методики можливо буде 

застосувати для  формування управлінської компетенції в інших підрозділах, 

підпорядкованих МВС України. 

Висновки. Формування управлінської компетентності керівника – це 

динамічний процес, пов‘язаний з професійним становленням особистості, який 

повсякчас зазнає мотиваційних впливів – як зовнішніх, так і внутрішніх. В 

підґрунті цих перетворень – мотиваційних психологічних механізмів успішного 

професійного становлення особистості менеджера керівного складу міститься 

низка мотиваційних утворень, які відповідають за формування саме 

професійної мотивації досягнення успіху в управлінській діяльності. 

І головне, формування професійної мотивації керівника органу  

Національної поліції повинно проходити у відповідності  до Стратегії розвитку 

системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року. А також з 

урахуванням стратегії  діяльності української поліції, яку розробляє МВС разом 

з Консультативною місією (EUAM) Євросоюзу. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ  

ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ  

 

Подолання тінізації економіки є злободенним та нагальним питанням 

сьогодення, оскільки обсяг тіньової економіки безпосередньо впливає на рівень 

економічної та, як наслідок, національної безпеки держави. 

Незважаючи на значну увагу суспільства до проблеми тіньової економіки, 

якість оцінок обсягу тіньової економіки різними авторами-експертами поки що 

залишається незадовільною. Це пояснюється тим, що різні методи оцінки 

тіньової економіки дають різні результати.  

В результаті на сьогодні відсутня вірогідна, надійна і повна інформація 

щодо реальних обсягів тіньової економіки України. Так, за різними оцінками, 

обсяг тіньового сектора в Україні протягом 1990-1997 рр. визначався на рівні 

30-41% [2, 3, 4], у 2000 р. – біля 33% [1], у кризисні 2008-2009 гг. обсяг тіньової 

економіки визначався на рівні 38%, протягом 2010-2017 рр. відбулось 

коливання показника тіньової економіки, а саме – зменшення з 38% до 33% від 

обсягу офіційного ВВП [5, с. 86; 6]. За офіційними даними, нині відбувається 

зниження темпів поширення тіньової економіки, проте масштаб тінізації 

економіки все одно залишається на високому рівні.  

У січні 2018 р. МВФ оцінив розмір тіньового сектора в структурі 

економіки України в 44,8% [7]. Про це йдеться в доповіді економіста Леандро 

Медіни з африканського департаменту МВФ і Фрідріха Шнейдера з 
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Університету Кеплера (Лінц), розміщеній на офіційному сайті МВФ [8]. У 

доповіді відзначається, що ця робота є першим системним додатком нових 

статистичних методів оцінки тіньової економіки, що розвивалися в 2010-2017 

роках в економічній науці.  

В основу роботи Медіни та Шнейдера покладені три відносно нових 

методики розрахунку рівня тіньової економіки: моделі MIMIC (дозволяє 

враховувати кілька факторів і частково зняти проблему «подвійного підрахунку» 

тіньової економіки, яка сильно спотворює оцінки), попиту на грошовому ринку 

(CDA) і «обліку передбаченого значення» (Predictive Mean Matching, PMM). 

Зазначене дослідження охоплює період з 1991 по 2015 рр. і показує, як 

змінювався щорічно показник тіньової економіки. Так, згідно з розрахунками, 

середній розмір тіньової економіки України з 1991 по 2015 рр. оцінюється в 

44,8% ВВП, а в 2015 році – 42,9% [7]. 

Для порівняння: у розвинених країнах показник тіньової економіки 

знаходиться в межах від 7% до 15% ВВП (США, Нідерланди, Японія, 

Швейцарія, Сінгапур) [7]. Чим розвиненіша країна, тим у неї спостерігається 

нижчий рівень тіньової економіки. При цьому, незважаючи на могутню 

економіку і величезний інтелектуальний потенціал, провідні країни світу 

визначають обсяг своєї тіньової економіки з похибкою у кілька десятків 

процентів. 

Як зазначають Леандро Медіна та Фрідріх Шнейдер [8], починаючи з 1991 

р., коли тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП, показник 

безперервно зростав до 1998 р., досягнувши пікової позначки в 57%. Низхідна 

тенденція показника тіньової економіки в Україні спостерігалася до 2008 року – 

показник знизився до 36,65% [7]. Фінансова криза стала причиною «відскоку», і 

протягом 2009-2014 років рівень тіньової економіки в Україні коливався в межах 

39,2% – 43,5%. У 2015 р., крайньому в цьому дослідженні, українська тіньова 

економіка оцінювалася на рівні 42,9% [8]. 

За даними дослідження міжнародної Асоціації дипломованих 

сертифікованих бухгалтерів АССА, присвячених оцінці та прогнозу розвитку 

глобальної тіньової економіки, Україна названа третьою після Азербайджану та 

Нігерії країною із наймасштабнішою тіньовою економікою, що становить 1 
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трильйон 95 мільярдів гривень або 45,96% від ВВП 2016 р., яке складало 2,3 

трильйона гривень [9, с. 1; 10]. За даними цього ж дослідження прогнози 

стосовно динаміки тінізації економіки на найближчі 5 років невтішні, оскільки 

наведені показники, на думку експертів, не зміняться [9, с. 1]. 

В Україні кількісні оцінки ВВП з урахуванням тіньового сектора 

економіки офіційно здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (Мінекономрозвитку). Однак, із цілої низки причин розрахунки ВВП та 

обсягу тіньової економіки нерідко стають об‘єктом політичних спекуляцій. 

Зокрема, до правильності розрахунків Мінекономрозвитку є певні питання. 

Так, у 2016 та 2017 рр. Мінекономрозвитку констатує факт зростання ВВП, при 

тому що інфляція також зростає значними темпами. Так, у 2017 р., за 

інформацією Державної служби статистики, інфляція дорівнювала 13,7%. За 

економічною теорією, при такому рівні інфляції не може бути зростання ВВП, 

може бути тільки падіння. Але вже який рік поспіль в Україні офіційно 

рапортується про зростання ВВП. Таким чином, або офіційні статистичні дані не 

відображають реального стану економічної ситуації в країні, або рівень тіньової 

економіки «зашкалює». Ми ж вважаємо, що обсяг тінізації економіки є значно 

більшим, ніж його «відображають» державні органи. 

Слід зазначити, що Мінекономрозвитку постійно удосконалює 

застосовані методи розрахунку рівня тіньової економіки в Україні. Наприклад, 

у 2014 р. Мінекономрозвитку внесло суттєві коригування у різні методики 

розрахунку рівня тіньової економіки з метою вирахування інтегрального 

показника рівня тіньової економіки. При цьому внаслідок коригувань отримані 

результати щодо рівня тіньової економіки за чинними та новими редакціями 

таких методик кардинально різняться. Так, відповідно за новою та чинною 

редакцією методу «витрати населення – роздрібний товарооборот» у 2014 р. 

показник рівня тіньової економіки визначався на рівні 64,5% та 57% від ВВП 

[13]. 

До цього слід додати, що Мінекономрозвитку також допускає «технічні» 

помилки у щорічних випусках збірників, присвячених питанням щорічного 

розгляду тенденцій тіньової економіки. У такому збірнику за 2015, 2016 та 2017 

рр. інтегральний показник рівня тіньової економіки у 2014 р. визначався на рівні 
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43%, а у збірнику за 2014 р. – на рівні 42%, хоча у всіх цих роках 

застосовувалась одна і та ж методика обчислення цього показника. 

Отже, на сьогодні точність оцінок рівня тіньової економіки України як 

різними експертами, так й Мінекономрозвитку не безсумнівна, що впливає на 

адекватність подання та використання відповідної статистичної інформації.  

У працях як вітчизняних, так й зарубіжних вчених поширеними є 

твердження, що визначити масштаби тіньової економіки взагалі неможливо або 

точно встановити її обсяг навіть для фінансово стабільних держав не вдається. 

Отже, достовірної та повної інформації стосовно рівня тінізації економіки 

отримати практично неможливо [11, с. 47].  

Крім того, як зазначає З. С. Варналій, аналіз досліджень тіньової 

економіки дає можливість стверджувати, що розмір тіньової економіки сильно 

корелює з економічними циклами [11, с. 49]. Зокрема, у період економічного 

спаду, зростання безробіття, зниження наявних доходів більшість людей 

схильні працювати у тіньовому секторі економіки. Економічна криза, яка 

почалася в 2008 році, підтверджує ці висновки. У 2009 році рівень тіньової 

економіки значним чином зріс по відношенню до ВВП. Поліпшення 

економічних умов з 2010 року допомогло знизити рівень тіньової економіки в 

країні до 40% по відношенню до ВВП.  

Зниження рівня тінізації національної економіки може відбутися в умовах 

переходу до фази активного відновлення економічного зростання, яке тісно 

пов‘язане з рівнем безробіття. Це має супроводжуватися уповільненням 

інфляційних процесів в економіці, відновленням динаміки зростання депозитів і 

кредитів у банківській системі, зниженням напруги в бюджетному секторі на 

основі скорочення дефіциту бюджету. 

Таким чином, слід виважено і науково обґрунтовано підходити до 

використання відповідних методів щодо розрахунку обсягу тіньової економіки 

в Україні. Тому важливим напрямком детінізації економіки є подальше 

удосконалення статистичної оцінки обсягів тіньової економіки. 
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ПОЧЕРКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (XX- XXI СТОЛІТТЯ) 

 

Сучасне судове почеркознавство характеризується реалізацією досить 

значної кількості різноманітних підходів, що оформилися в наукових 

розробках, направлених на розвиток теорії і вдосконалення практики судово-

почеркознавчої експертизи. Багаторічний шлях розвитку судового 

почеркознавства – це процес наукового дослідження закономірностей письма та 

почерку на базі різних галузей науки та удосконалення загальної методики 

судово–почеркознавчої експертизи. 

Сьогодні судове почеркознавство є високорозвиненою предметною 

галуззю криміналістики та методологічною основою для формування теорії 

судової почеркознавчої експертизи. 

Особливістю криміналістики, й відповідно всіх її галузей, є постійний 

розвиток та удосконалення набутих криміналістичних знань, пристосування 

інтегрованих знань до потреб слідчої та судової практики, що знайшло своє 

відображення на сучасному стані наукової розробленості питань судового 

почеркознавства.  

Найбільш плідні результати наукової роботи криміналістів-

почеркознавців були отримані у 20 столітті. Монографічній розробці в 

кандидатських і докторських дисертаціях велика увага приділялася проблемам 

судового почеркознавства (С.І. Тихенко, 1946; О.А. Єлісєєв, 1939; 
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Г.Д. Маркова, 1956; С.А. Ципенюк, 1962; Г.В. Рожкова, 1946; А.Б. Бродська, 

1965; В.Ф. Берзін, 1970; І.М. Можар, 1972; З.С. Меленевська, 1972); 

дослідженню цифрового письма (А.А. Компанієць, 1972;  В.Г. Грузкова, 1967), 

підписів (В.В. Липовський, 1969), рукописних текстів, виконаних українською 

мовою (Н.І. Клименко, 1969; С.М. Вул, 2002) та ін. 

Окремим аспектам проведення судово-почеркознавчої експертизи, 

відібранню експериментальних зразків приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні 

вчені: Л.Є. Ароцкер, В.Д. Арсеньєв, Ю.П. Аленін, О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, 

В.Д. Берназ, Т.В. Будко, О.М. Васильєв, А.І. Вінберг, С.М. Вул, В.Г. Грузкова, 

А.В Дулов, Н.І. Долженко, В.А. Жбанков, В.А. Журавель, Г.О. Зорін, 

Н.І Клименко, В.Я. Колдін, В.О. Коновалова, В.К. Лисиченко, В.В. Липовський, 

Є.М Лифшиць, А.М. Манцвєтова, З.С. Меленевська, І.М. Можар, В.Ф Орлова, 

Ю.К. Орлов, А.К. Педенчук, І.В. Постика, О.Р. Росинська, М.В. Салтевський, 

Т.В. Сахнова, М.Я. Сегай, М.О Селіванов, З.М. Соколовський, Т.М. Федоренко, 

В.Б. Федосєєва, С.А. Ципенюк, С.А. Шейфер, В.Ю. Шепітько, О.Р. Шляхов, 

М.Г. Щербаковський, О.О. Ейсман та ін.  

У працях зазначених вчених розглядалися процесуальні, організаційні, 

методичні аспекти проведення судових експертиз та отримання зразків для 

експертного дослідження, а також наукові засади почеркознавства. 

Серед загальних проблем почеркознавства висвітлювалися: суть судового 

почеркознавства (Б.В. Харазішвілі); сутність судово-графічної експертизи 

(А.М. Агушевич) та криміналістичної ідентифікації (М.Я. Сегай; Е.У. Бабаєва); 

розглядався почерк як засіб криміналістичної ідентифікації особи 

(В.Ф. Орлова); криміналістична експертиза текстів, виконаних лівою рукою 

(М.С. Еливанова); основні положення ідентифікації особи за цифровим 

письмом (В.Г. Грузкова); криміналістичне дослідження рукописів, виконаних 

маловиработаними почерками (Т.Т. Культелеєва); дослідження коротких 

записів (Л.Г. Леканова); вірогідність результатів експертизи (Б.І. Зотов); 

процесуальна природа експертизи (А.М. Агушевич) та її організаційні аспекти 

(P.М. Ланцман); теоретичні основи і методика вирішення судово-

почеркознавчих завдань експертизи підписів, виконаних у незвичних умовах 

(Л.Ш. Горгошидзе); дослідження умисно змінених почерку чи підписів 
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(Т.І. Стрибуль); криміналістичне дослідження підписів, виконаних особами від 

власного імені з умисним викривленням (Л.В. Маркова); дослідження текстів, 

виконаних з наслідуванням «друкованим» шрифтам (С.А. Ципенюк); 

теоретична основа використання для проведення почеркознавчої експертизи 

зразків «друкованого» та «скорописного» почерків (Б.А. Євстигнеєва); 

дослідження підписів (В.В. Липовський); дослідження схожих підписів 

(Жакова Т.М.); процес судово-почеркознавчої ідентифікації (Ю.М. Погібко); 

питання експертної ініціативи (С.М. Кульчицький); питання проведення 

повторних почеркознавчих експертиз в кримінальному судочинстві 

(З.С. Меленевська); криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах 

обмеженого зорового контролю (Н.О. Коміссарова); питання 

неідентифікаційних досліджень у судовому почеркознавстві (Г.А. Купріянова, 

Е.О. Івакін, М.В. Бобовкин); питання використання ЕОМ під час проведення 

почеркознавчих досліджень (А.М. Компанієць, Д.В. Мельник); можливості 

почеркознавчої експертизи з використанням електронно-обчислювальної 

техніки та процес формалізації об‘єктів почеркознавчої експертизи (Т.І. Бузин); 

історія розвитку, тактичні та методичні проблеми почеркознавства, аналіз 

експертних помилок (М.П. Кошманов, В.А. Іщенко, С.Г. Качурін, 

Т.Ю. Копильченко) тощо [1, С. 529-540].  

Разом з тим, необхідно зазначити, що в пострадянській Україні, 

починаючи з 1991 року (самостійного розвитку криміналістичних знань), увага 

науковців була спрямована лише на окремі аспекти судового почеркознавства 

та судової почеркознавчої експертизи.  

Е.О. Івакін (2003) своє дисертаційне дослідження присвятив  темі 

теоретичних та методичних питань неідентифікаційних досліджень в судовому 

почеркознавстві [2]. Дисертація Н.О. Комісарової (2003 рік) присвячена 

криміналістичному дослідженню підписів, виконаних в умовах обмеженого 

зорового контролю [3]. 

Праця С.Г. Качуріна (2006) присвячена тактиці проведення судово-

почеркознавчої експертизи [4]. У дисертації Т.Ю. Копильченко (2010 рік) 

проаналізовані експертні помилки у почеркознавчому дослідженні та 

сформульовано їх поняття; запропоновано новий підхід до класифікації 
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експертних помилок у почеркознавчому дослідженні; виявлено типові помилки, 

яких припускаються експерти-почеркознавці при оформлені висновків 

тощо [5]. 

Д.В. Мельник (2012 рік) присвятив свою роботу темі дослідження 

малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик 

[6]. Дисертація В.А. Іщенка (2012 рік) присвячена детальному і послідовному 

вивченню історичних основ виникнення почеркознавства. У роботі визначені та 

розкриті основні етапи формування графологічних знань, як основи 

почеркознавства, показані особливості створення дослідницьких установ 

почеркознавчого спрямування, висвітлено теоретичні основи і можливості 

використання спеціальних почеркознавчих знань та форм їх застосування у 

практичній діяльності [7]. Дисертаційне дослідження  М.А. Григи (2016) є 

одним з перших в Україні комплексним дослідженням теоретичних і 

практичних питань, що визначають методику криміналістичного дослідження 

підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів [8]. 

Аналіз наукових праць українських вчених в галузі судового 

почеркознавства свідчить, що розробка методичних основ та практики 

використання спеціальних почеркознавчих знань в судовій експертизі 

проводилася дещо безсистемно та фрагментарно, не утворюючи 

структурованого масиву теоретичного та емпіричного матеріалу. В більшості,  

основна функція почеркознавства розглядається фахівцями через перелік доволі 

вузького кола прикладних завдань, які практично не формують уявлення про 

наукові напрями та школи. Разом з тим, вже наявні напрацювання криміналістів 

повинні стати методологічним підґрунтям для подальшого розвитку та 

удосконалення почеркознавства та судової почеркознавчої експертизи.  

Оцінюючи стан судового почеркознавства в Україні на даний момент, 

основними перспективними напрямками подальшої наукової роботи у цій сфері 

доцільно вважати наступні: експертні помилки та шляхи їх подолання [9, с. 116 

- 117]; удосконалення існуючих та розробка нових методик дослідження 

почерку та підпису; створення експертних систем, які базуються на методах 

експертних оцінок, для вирішення діагностичних та інтеграційних завдань 

щодо почеркових об‘єктів, виконаних у незвичних умовах; систематизація 
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діагностичних ознак почерку; розробка методів, заснованих на комплексному 

використанні спеціальних знань судового почеркознавства та суміжних 

експертних галузей. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ЗАПАХОВИХ РЕКВІЗИТІВ НАРКОТИЧНИХ 

ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПОТРЕБ  

КІНОЛОГІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СИСТЕМИ МВС 

 

Одним із найбільш актуальних завдань в безпековому секторі держави, 

яке наразі покладається до виконання на відповідні підрозділи органів 

виконавчої влади, є своєчасне виявлення і ідентифікація вибухових і 

наркотичних речовин. В наш час, як правило, вирішення цього завдання 

уможливлюється за допомогою використання спеціальних технічних засобів, а 

також за допомогою залучення службових собак кінологічних підрозділів. 

Водночас слід акцентувати, що саме використання спеціально навчених 

службових собак на сьогоднішній день є найбільш затребуваним не тільки на 

теренах нашої країни, а й у світовій практиці, адже кінологічні методи пошуку 

наркотичних та вибухових речовин характеризуються максимальною 

чутливістю виявлення, мобільністю, можливістю використання в польових 

умовах, відносно низькими затратами на підготовку і утримання службових 

собак. 

На цьому тлі не стали виключенням і кінологічні підрозділи системи 

МВС України. Водночас ефективна робота службового собаки знаходиться в 

прямому взаємозв‘язку з його доглядом, утриманням, й, що особливо важливо, 

спеціальною підготовкою, завдяки якій, здійснюється вироблення та 

запам‘ятовування відповідного необхідного навику з пошуку, виявлення, 

ідентифікації та сигналізування знайдених відповідних різновидів наркотичних 

й вибухових речовин, а також компонентів, необхідних для їх виготовлення. 
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З огляду на вищезазначене, особливу увагу слід звернути на те, що для 

постановки службового собаки на запах, бажаним і необхідним є використання 

в процесі практичних тренувань реальних наркотичних та вибухових речовин, в 

різних кількісних пропорціях, що потребує організації та використання 

спеціально обладнаних приміщень, їх обліку, а також інших заходів, 

передбачених нормативно-правовими документами. 

Дослідження сучасного матеріально-технічного забезпечення 

кінологічних підрозділів системи МВС України дозволяє констатувати про 

факт відсутності на базі більшості з таких підрозділів спеціальних умов для 

зберігання наркотичних та вибухонебезпечних речовин, які б відповідали 

встановленим вимогам. Як наслідок у таких підрозділів відсутні законні 

можливості забезпечення навчально-тренувальної діяльності необхідними 

різновидами наркотичних та вибухових речовин. У зв‘язку з чим, 

ускладнюється здійснення підготовки службових собак для постановки їх на 

запах наркотичних та вибухових речовин. Станом на сьогодні учбово-

тренувальна діяльність кінологічних підрозділів системи МВС України, 

основується на таких складових, зокрема: 1) пошукових навиках отриманих на 

основі проходження навчання в спеціальних кінологічних школах (базове 

навчання); 2) досвіді отриманому під час виконання службових обов‘язків з 

пошуку наркотичних та вибухових речовин з зоні проведення АТО; 

3) використанні спеціальних імітаторів наркотичних та вибухових речовин 

закордонного виробництва, з метою підтримання отриманих базових навиків в 

спеціальних кінологічних школах. 

Разом з тим використання в навчально-тренувальній діяльності 

кінологічних підрозділів при постановці службового собаки на запах 

наркотичних і вибухових речовин спеціальних імітаторів запаху наркотичних 

речовин закордонного виробництва, має ряд значних недоліків, зокрема: 

1) значна вартість комплектів сучасних імітаторів; 2) необхідність постійного 

зберігання при температурах близьких до 0 С; 3) низький термін експлуатації 

виробів під час якого відбувається постійна втрата одорологічної концентрації 

виробів. 
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Враховуючи викладене вище, слід зазначити, що у 2016 році на 

замовлення НПУ та НГУ фахівці ДНДІ МВС України розпочали роботи у 

напрямі створення вітчизняних запахових імітаторів наркотичних і вибухових 

речовин у рамках проведення відповідних науково-дослідних робіт, зокрема, 

«Реквізит-Н» та «Реквізит-В», властивості яких дозволили б повною мірою 

ліквідувати згадані вище характерні вади притаманні закордонним зразкам 

імітаторів.  

В ході виконання робіт направлених на створення запахових імітаторів 

наркотичних речовин було встановлено що запах, притаманний наркотичним 

засобам, це запах не самих наркотичних засобів, які, зазвичай, не мають запаху, 

а, або летючих домішок, які містяться в зразках наркотичних засобів, або 

продуктів розкладу наркотичних засобів, або побічних продуктів, утвореними 

при синтезі різновидів наркотичних засобів. Зазначена особливість сприяла 

створенню ефективних рецептур запахових імітаторів наркотичних речовин, які 

не володіють наркотичною активністю. Зокрема за результатами виконання 

НДР Реквізит-Н було створено 6 різновидів сумішей запахових реквізитів 

(імітаторів) наркотичних засобів – кокаїну, героїну, марихуани, метамфетаміну, 

опію-сирця та макової соломки. 

Створення запахових імітаторів вибухових речовин було засновано на 

ідеї використання різновидів оригінальних вибухових речовин. Це обумовлено 

тим, що на відміну від наркотичних засобів у вибухівці, вубуховоактивні 

компоненти одночасно є і носіями запахів. Саме тому в подальшому значну 

увагу було приділено процесу експериментального визначення пропорції 

вибухової речовини у складі майбутніх запахових імітаторів, з метою їх 

відповідності нормам безпеки. Цю роботу було успішно виконано, як результат, 

розроблено та виготовлено експериментальну партію (11 комплектів, кожен з 

яких включає 6 різновидів виробів, зокрема гексогену, окфолу, октогену, ТЕНу, 

тротилу та ТГ-50) запахових імітаторів вибухових речовин, які не володіють 

вибуховою активністю. 

Окремо слід сказати про те, що виготовлені запахові імітатори 

наркотичних і вибухових речовин проходили неодноразові випробування із 

залученням службових собак кінологічних підрозділів системи МВС, за 
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результатами яких встановлено їх ефективність, що в свою чергу дозволяє 

говорити про придатність їх використання спеціалістами-кінологами під час 

реалізації навчально-тренувальної діяльності. 

Отже, підсумовуючи викладене вище слід зазначити, що впровадження 

розроблених ДНДІ вітчизняних імітаторів наркотичних та вибухових речовин у 

практичну діяльність кінологічних підрозділів системи МВС України 

дозволить, не тільки підвищити ефективність навчально-тренувальної 

діяльності при постановці службових собак на запах наркотичних та вибухових 

речовин, а й зекономити значні кошти у наслідок відмови від використання 

закордонних аналогів імітаторів запаху. 
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА 

В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯНИНА 

 

Забезпечення права потерпілого на відшкодування йому матеріальної та 

моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, завжди було і 

дотепер залишається важливим критерієм зрілості правової держави, зокрема 

однієї із надважливих її функцій – захищеності прав та свобод людини і 

громадянина. Крім цього, зазначене право повною мірою відповідає наріжному 

принципу судочинства – принципу справедливості. Ефективним інструментом 

реалізації цієї функції, як визначено ст. 55 Конституції України [1], є право 

людини на судовий захист. Нормативними положеннями визначається і 

порядок відшкодування. Так, ст. 1177 Цивільного кодексу України 

передбачено, що шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від 

кримінального правопорушення,компенсується їй за рахунок Державного 

бюджету України, а ст. 127 КПК  України встановлено, що підозрюваний, 
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обвинуваченийна будь-якій стадії кримінального провадження може 

відшкодувати шкоду, завдану потерпілому.  

На жаль, далеко не завжди декларація права громадянина та його 

реалізація взаємоузгоджуються. Так, у 2013 р. їх було близько 31 тис. осіб, яким 

завдано матеріальної та моральної шкоди на понад 810 млн. грн. За 2014 р. 

реєстровано уже менше 4,5 тис. осіб, а шкода становила менше 204 млн. грн. У 

2015 р. потерпілих осіб було по справах усього 995, а шкоди – на 51, 5 млн. грн. 

Ще нижчі цифри за 2016 р. – 649 потерпілих осіб і завданої їм шкоди менш ніж 

на 31 млн. грн. За першу половину 2017 р. дані склали відповідно 100 

потерпілих і розмір шкоди менше 2,5 млн. грн. Висновок, – з кожним роком у 

суді знаходять захист своїх прав все менше й менше потерпілих, останнім 

часом практично одиниці. А коли ще до цього додати практику виконання 

судових рішень, в тому числі щодо потерпілих від правопорушень, то ситуація 

із захистом їх прав в Україні виявляється катастрофічною. 

На наш погляд, критичній оцінці підлягає вимога Закону України «Про 

судовий збір» стосовно необхідності сплати позивачем судового збору у 

справах про відшкодування моральних збитків, завданих внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, як така, що не відповідає принципу 

справедливості, зокрема, згідно з правилами, визначеними у статті 5 вказаного 

Закону, від сплати судового збору звільняється позивач у разі звернення до 

суду для відшкодування лише збитків у матеріальній формі, що очевидно 

вказує на дисбаланс у законодавчо визначених підходах щодо забезпечення 

поновлення у своїх правах потерпілого (без зайвих умов в частині його 

фінансової участі в цьому процесі), в тому числі і у випадках, коли шкода 

злочинними діями завдана не лише майну останнього, а й душевному здоров‘ю 

або стану. 

Досить ілюстративним є приклад з визнанням Конституційним Судом 

України неконституційними законодавчих положень про оподаткування пенсій 

громадян, що призвело до незаконного утримання з громадян за три роки 

майже 17 млрд. гривень. Постає питання, як відшкодувати шкоду, заподіяну 

мільйонам громадян неконституційним рішенням влади? 
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Саме тому особа потерпілого опиняється під тиском подвійної 

травматизації - з одного боку, потерпілому спричинено шкоду, подеколи 

безповоротну (убивство, зґвалтування, грабіж), а з іншого – реакція держави, 

яка немов би гарантує захист прав та законних інтересів, проте розглядає 

потерпілого лише як фігуранта, щодо якого треба здійснити процесуальні дії, 

необхідні для руху кримінальної справи та застосування до винної особи 

кримінальної відповідальності. Особливо це стосується пересічних громадян, 

які відчувають себе не тільки жертвами від дій злочинця, але й заручниками 

обставин, які змушують їх звертатися до правоохоронних органів і діяти за 

правилами дещо незрозумілої для них «юридичної гри», з надією відновити або 

іншим чином забезпечити свої права та законні інтереси [3, с.5]. 

Потребує істотного посилення також увага органів досудового 

розслідування не лише до обвинувачувальної діяльності, а й до правоохоронної 

та правозахисної, що повністю відповідатиме призначенню правоохоронних 

органів у системі держави. У зв‘язку з цим необхідно вказати на правову 

позицію в рішенні Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. (справа 

про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора), згідно з якою 

досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права 

на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що 

передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод [4, с.412].    

Аналіз вищезазначеного, на наше переконання, свідчить про 

суперечливий підхід держави до забезпечення комплексного забезпечення прав 

особи, яка потерпіла від кримінального правопорушення, та створення 

необхідних умов для реалізації людиною своїх прав, гарантованих 

Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року. 

Виходячи з цього, вбачається потреба наголосити на необхідності зміни 

державної політики у напрямі забезпечення безумовного та оперативного 

відшкодування за рахунок держави шкоди, завданої людині внаслідок вчинення 

щодо неї злочину. Зважаючи на те, що держава фактично не змогла забезпечити 

належну безпеку людини (потерпілого), не попередила або не припинила 
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злочин своєчасно, на нашу думку, рішення про відшкодування шкоди внаслідок 

злочину суд зобов‘язаний приймати в рамках кримінального процесу, не 

пов‘язуючи відшкодування шкоди з цивільним судочинством. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА НАУКОВИХ УСТАНОВ:  

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ  

 

Важливою формою державної підтримки наукових установ в Україні є 

програмно-цільове фінансування, що надається для реалізації пріоритетних 

державних цільових наукових і науково-технічних програм. 

Законом України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 

№ 1621-IV [1] визначено основні засади розроблення, затвердження та 

виконання державних цільових програм. Відповідно до статті 1 зазначеного 

Закону України державна цільова програма – це комплекс взаємопов‘язаних 



181 

завдань і заходів, які спрямовані на розв‘язання найважливіших проблем 

розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-

територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного 

бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, 

ресурсним забезпеченням [1].  

Державні цільові програми поділяються на загальнодержавні програми 

економічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її 

регіонів, мають довгостроковий період та узгоджені за строками виконання, 

складом виконавців, ресурсним забезпеченням, та інші програми, метою яких є 

розв‘язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, а також 

проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-

територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 

затверджено Порядок розроблення та виконання державних цільових програм 

[2], який визначає механізм розроблення, погодження, подання для 

затвердження та виконання таких програм. 

Основними стадіями розроблення та виконання державної цільової 

програми є ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське 

обговорення концепції програми; схвалення концепції програми та прийняття 

рішення щодо розроблення її проекту; визначення державного замовника та 

строків її розроблення; розроблення проекту програми  (визначення заходів і 

завдань, що пропонуються для включення до неї, а також обсягів і джерел 

фінансування); державна експертиза проекту програми; її погодження та 

затвердження; проведення конкурсного відбору виконавців заходів і завдань 

програми; організація виконання заходів програми та контроль за їх 

виконанням; підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання 

програми; підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях 

заключного звіту про результати виконання програми. 

Заходи, завдання та показники державних цільових програм 

враховуються під час складання проекту Державного бюджету України на 

відповідний рік шляхом визначення головними розпорядниками бюджетних 
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коштів обсягів видатків на їх реалізацію у складі бюджетних програм та 

включення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики, відповідних бюджетних запитів до пропозицій 

проекту Державного бюджету України. 

Для забезпечення державної підтримки наукових установ у формі 

програмно-цільового фінансування використовуються державні цільові наукові 

програми, метою яких є реалізація фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, суспільних і технічних наук, та державні цільові науково-

технічні програми, що розробляються для розв‘язання найважливіших науково-

технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів 

виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції.  

З огляду на вищевказані норми, можна визначити державні цільові 

наукові програми – як комплекс взаємопов‘язаних завдань і заходів, які 

спрямовані на забезпечення виконання фундаментальних досліджень у галузі 

природних, суспільних і технічних наук, здійснюються з використанням коштів 

Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом 

виконавців, ресурсним забезпеченням; а державні цільові науково-технічні 

програми – як комплекс взаємопов‘язаних завдань і заходів, які розробляються 

для вирішення найважливіших науково-технічних проблем, створення 

принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої 

наукоємної та конкурентоспроможної продукції, та здійснюються з 

використанням коштів Державного бюджету України, узгоджені за строками 

виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. 

Державні цільові наукові та науково-технічні програми згідно зі ст. 56 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 

№ 848-VIII [3] є основним засобом концентрації науково-технічного потенціалу 

держави для розв‘язання найважливіших природничих, технічних і 

гуманітарних проблем та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ 

СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Актуальними питаннями по підготовці та перепідготовці особового 

складу Національної поліції України є підготовка управлінських кадрів слідчих 

підрозділів даної правоохоронної структури. 

Слідчі підрозділи Національної поліції України займають винятково 

важливе місце в системі державних правоохоронних органів, оскільки саме 

вони безпосередньо пов‘язані із здійсненням кримінального переслідування 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.  

Сучасні реформи, що проводяться в Україні, торкнулися практично усіх 

сторін економічного, суспільно-політичного і соціально-правового життя 

суспільства. В умовах вдосконалення української державності особливо 

важливу роль набуває формування правової держави і громадянського 

суспільства. Практика громадського життя свідчить, що вдосконалення системи 

державного управління в правоохоронній сфері повинне базуватися, передусім, 
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на правовому механізмі регулювання діяльності, що включає як правове 

забезпечення, так і формування організаційних структур управління в системі 

органів охорона правопорядку і боротьби із злочинністю. 

Вагому роль в питаннях боротьби з корупцією відіграють слідчі 

підрозділи Національної поліції, в тому числі і управлінський апарат, які 

знаходяться на етапі їх реформування. 

Особливості реалізації функцій слідчих підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ формують специфіку управління цим державним органом. 

Багато в чому управління цією діяльністю не має аналогів в інших видах 

соціальної практики. Національна поліція України є невід‘ємною частиною 

правоохоронної системи і своєю діяльністю активно впливає на соціально-

політичний і соціально-психологічний клімат в сучасному українському 

суспільстві. 

Досягнутий нині рівень розвитку теорії управління у сфері 

правоохоронної діяльності дозволяє виділити проблему соціального 

наповнення правоохоронної діяльності. Ця проблематика завжди знаходилася в 

центрі уваги дослідників, проте підходи до її вивчення, очевидно, ніколи не 

будуть вичерпані. Кожен етап розвитку суспільства розвиває все нові сторони 

дійсності, по відношенню до яких питання індивідуального, групового, 

громадського характеру перетинаються, взаємопроникають і породжують нові 

проблеми. 

За більш ніж сімдесятирічну історію розвитку вітчизняної юридичної 

психології накопичений величезний масив теоретичних і емпіричних даних про 

генезис і структуру функціонування правоохоронної системи. Зібрано великий 

матеріал, присвячений проблемам вдосконалення професійної діяльності 

фахівців правоохоронних органів і інших державних структур; проаналізовано 

психолого-педагогічні аспекти роботи слідчого, оперуповноваженого, 

дільничного інспектора, співробітників патрульної поліції, особового складу 

підрозділів поліції особливого призначення. 

Проте за межами наукових досліджень залишається цілий спектр 

проблем, вивчення яких могло б позитивно позначитися на рішенні ряду 
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практичних завдань в області підвищення ефективності і якості слідчої 

практики. 

На сучасному етапі теорія управління у сфері правоохоронної діяльності, 

в предметі якої можна виділити такий компонент, як комунікативна 

компетентність, набуває усе більш чіткий зміст. 

Метою вивчення управління в слідчих підрозділах є цілеспрямована 

підготовка професіоналів, зайнятих управлінням в цій структурі. У сучасний 

період розвитку суспільства управлінська діяльність в правоохоронних органах, 

заснована лише на досвіді та інтуїції керівників, вже не може гарантувати 

досягнення успіхів в службовій діяльності як їх самих, так і підлеглих ним 

виконавців. 

Нині виявилася наполеглива потреба в підготовці керівників, що 

відповідають вимогам сучасного суспільства. Особливу роль відіграє рівень 

сформованості тих професійно-значущих якостей, що впливають на успішність 

професійної управлінської діяльності. Через це майбутні керівники обов'язково 

повинні своєчасно набувати необхідний обсяг сучасних управлінських знань, 

умінь і навичок, а діючі - постійно підвищувати рівень своїх теоретичних знань 

і удосконалювати наявні уміння і навички в області соціальної і юридичної 

психології. 

Вивчення основ управління повинно, сприяти тому, щоб у керівників 

виникло усвідомлене розуміння і стійка внутрішня потреба в постійному 

самостійному набутті управлінських знань, умінь і навичок; раціоналізації 

функцій управління в межах компетенції; у аналізі практики управління; 

вивченні і поширенні передового досвіду. 

Управлінська і учбово-виховна практика сьогодні як ніколи потребують 

нових високоефективних технологій і рекомендацій по роботі з кадрами. 

Вивчення цих проблем і впровадження їх в практичну діяльність дозволить 

перетворити виховну роботу, морально-психологічне забезпечення на 

високотехнологічний процес, спрямований зрештою на якісне виконання 

вирішуваних слідчими підрозділами завдань, підвищення рівня професійної 

діяльності. 
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Як відомо, правоохоронна діяльність відноситься до такого виду 

діяльності, в якому без організованого, цілеспрямованого і ефективного 

спілкування співробітника слідчих органів неможливе вирішення поставлених 

завдань. 

Значну частину в діяльності керівника слідчим органом займають 

організаційно-управлінські питання, від правильного вирішення яких залежить 

ефективність його праці в цілому. 

Завдання управління в такому юридичному органі, полягає в тому, щоб 

створити організаційні соціально-психологічні умови, які чинитимуть 

мобілізуючий, стимулюючий і організуючий вплив на персонал в цілому і 

кожного співробітника окремо. 

Діяльність, здійснювана керівниками слідчих підрозділів, виражається в 

здійсненні тих або інших управлінських дій і фіксується в адекватних їм 

формах. Сенс такої діяльності полягає в здійсненні дій адміністративної 

властивості, у спрямованості її на виконання законів, в удосконаленню слідчої 

практики, в проведенні організаційних заходів. Такий підхід дозволяє бачити 

переважно зовнішнє в управлінні, регулювати його правовими актами, 

проводити безліч організаційних заходів. Проте він не розкриває соціальної і 

психологічної суті управління, його специфічного місця і ролі в службовій 

діяльності особового складу. Управлінський вплив, завжди містить в собі точну 

мету і напрями руху до неї. Окрема людина може управляти своєю соціальною 

активністю. Але для того, щоб група здійснювала ефективні скоординовані 

вчинки і дії, потрібне колективне визначення загальних цілей і шляхів їх 

реалізації, підпорядкування спільно наміченій поведінці кожного з членів 

групи. Це означає, що управлінський вплив, повинен містити в собі 

організаційний момент для напряму і практичного здійснення взаємодії людей. 

У управлінні також розвиваються психоаналітичні процеси самовизначення - 

самовираження - самоствердження - самореалізацїі - саморегуляції. 

Ефективна управлінська діяльність припускає у своєму складі наявність 

мотивуючих і контрольних дій, спрямованих на підвищення надійності 

виконання поставлених завдань. Як у процесі, так і після закінчення яких-

небудь видів робіт, керівникові необхідно дати адекватну оцінку фактично 
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виконаному, виявити несприятливі відхилення від мети і пов'язані з цим 

негативні наслідки, виявити нові, раніше невраховані можливості і резерви. 

Виконуючи свої повсякденні обов‘язки, керівник звертається до різних 

категорій посадовців, начальників різного рангу, співробітників. Крім того, у 

керівників слідчих управлінь додалася безліч зовнішніх функцій, у тому числі, 

взаємодія з іншими службами, правоохоронними органами, фондами, 

громадськими організаціями, державними і політичними діячами. Аналіз 

показує, що усі дії з виконання цих функцій характеризуються високою 

різноманітністю, супроводжуються безліччю ділових і міжособових контактів з 

людьми як усередині, так і поза організаційною системою, характеризуються 

швидкою зміною подій, різноманіттям виконуваних дій. Це обумовлює 

необхідність наявності у керівника розвинених комунікативних здібностей і 

знань основ ефективного спілкування. 

Під комунікативною компетентністю розуміються знання і можливості 

особи встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, у 

тому числі і з підлеглими. Найяскравіше комунікативні здібності проявляються 

при вирішенні службових питань, при вирішенні міжособових конфліктів, в 

інших особово-значущих ситуаціях спілкування. Невдачі в процесі комунікації 

формують негативний досвід, який породжує прагнення уникати подібних 

ситуацій в майбутньому, проте специфіка діяльності керівника слідчого органу 

і полягає в тому, що вона щодня демонструє подібні стресові, конфліктні 

ситуації. 

Управлінська діяльність у своїх проявах багатогранна. Це і люди з їх 

волею і інтелектом, і знання, і інформація, і технічні засоби. Усе це утворює 

комплексне соціально-психологічне явище. Можна отримувати великий об'єм 

інформації, але не уміти через відсутність знань і технічних засобів її 

обробляти. Тільки зважене, збалансоване введення в дію усіх елементів 

управлінської діяльності здатне надавати їй раціональність і ефективність. 

Акцент на психологічні аспекти управлінської діяльності дозволяє 

підійти до розуміння управління як складного механізму психологічної 

взаємодії між людьми. Виходячи з цього, сформувалися різні по початкових 

посилках концепції людських відносин, облік яких важливий в процесі 
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управлінської діяльності. Тільки знання і облік в службовій діяльності 

особливостей психології спілкування, індивідуально-психологічних 

характеристик співробітників, психотехніки і прийомів, створюють умови для 

раціонального і ефективного управління. 
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ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ 

 

З 19 листопада 2012 року набрав чинності новий Кримінальний 

процесуальний кодекс України (далі – КПК), ухвалений Верховною Радою 

України 13 квітня 2012 року, який істотно змінив певні положення кримінально 

процесуального законодавства, у тому числіті, що стосується доказування. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Новий Кримінальний процесуальний кодекс серед основних засад 

кримінального провадження, в ст. 22 закріплює принцип змагальності сторін та 

свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості. 

«…Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання 

та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також 

на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом…». 

Разом з цим, ст. 84 КПК встановлює вичерпний перелік джерел 

отримання доказів, якими є: показання, речові докази, документи, висновки 

експертів. 

При цьому до документів відносяться: 1) матеріали фотозйомки, 

звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні); 

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального 

провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду 

на обов‘язковість яких надано Верховною Радою України; 3) складені в 

порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та 

додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних 

засобів зафіксовано процесуальні дії; 4) висновки ревізій та актиперевірок. [1, 

ст. 84 ]. 

Використовуючи лише вказані способи сторони можуть реалізовувати 

процесуальні права щодо збирання доказів. Звернемось до такого джерела 

доказу як показання, оскільки без показань не обходиться жодне кримінальне 

провадження. 

Відповідно до ст. 95 КПК показання це відомості, які надаються в усній 

або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, 

потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження [1, 

ст. 95 ]. 

 Показання, як докази, можуть бути надані лише під час допиту. А, допит 

єслідчою дією яка проводиться виключно слідчим на підставі свого власного 

рішення або за дорученням чи вказівкою прокурора або керівника органу 

досудового розслідування. 
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Таким чином, захисник позбавлений права збирати докази – показання 

через самостійне отримання від осіб. 

В ст. 95 КПК зазначено, що сторони кримінального провадження, 

потерпілий мають право отримувати від учасників кримінального провадження 

та іншихосіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів. 

КПК передбачає право сторони захисту ставити клопотання перед 

слідчим або прокурором про проведення слідчої дій – допиту, але, разом з цим 

сторона обвинувачення наділена правом їх відхилити. Сторона захисту в 

процесі збирання доказів – показань, є цілком залежною від рішень сторони 

обвинувачення. 

Щодо збирання речових доказів, то вони також можуть бути виявлені та 

зібрані при проведенні слідчих дій (обшук, огляд), а також при проведенні 

певних негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення слідчих дій є 

компетенцією сторони обвинувачення, у зв‘язку з чим у захисника залишається 

лише право на звернення до слідчо госудді з клопотанням про отримання 

тимчасового доступу до речей і документів, яке може бути відхилено. Прямий 

доступ до збору доказів у захисника відсутній. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що права сторони 

обвинувачення та сторони захисту у зборі доказів не врівноважені. Захисник в 

процесі збору доказів фактично залежний відінших осібі не має прямих 

способів отримання ключових доказів. 

Таким чином, процесуальна ініціатива залишається у суб‘єктів, що ведуть 

процес, і виникає великий сумнів у реальному забезпеченні рівноправ‘я сторін, 

проголошеного ст. 124 Конституції України[3 , ст. 125 ]. 

 Відносно оцінки доказів, ми погоджуємось із думкою Ю. М. Грошевого 

та С. М. Стахівського щодо вірності домінуючої в процесуальній літературі 

думки, згідно з якою слід встановлювати належність, допустимість, 

достовірність і достатність доказів [2, с. 64]. Ця ідеявикладена у ст. 94 нового 

КПК України[1, ст. 94 ]. 

Закон вперше містить такі визначення як належність та  допустимість  

доказів. Так, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують 

існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у 
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кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для 

кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, 

можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 нового КПК 

України). Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 

встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України (ст. 86) [1, 

ст. 85,86 ]. 

Ще однією позитивною новелою слід визнати встановлення в законі 

правил відносно визнання доказів недопустимими. У свою чергу, ст. 87–88 

КПК України визначають умови, за наявності яких суд має визнати доказ 

недопустимим. За новим КПК України недопустимими є докази, отримані 

внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, гарантованих 

Конституцією України та законами України, міжнародними договорами, згода 

на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які нші 

докази, здобуті завдяки інформації, що отримана через істотне порушення прав 

і свобод людини. 

 Сторони кримінального провадження, потерпілий мають право під час 

судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а 

також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими [1,ст. 87, 

88 ]. 

В той же час, не визначено, коли саме сторони повинні заявляти таке 

клопотання: відразу після дослідження певного доказу, після дослідження всіх 

доказів чи у якийсь інший час. Відповідно, не визначений і порядок розгляду 

таких клопотань. 

Оперативно-розшукова діяльність фактично включена до кримінального 

процесу. Слідчі дії отримали назву слідчі (розшукові). Ними є: допит, 

пред‘явлення для впізнання особи (в тому числі за голосом, ходою, поза 

візуальним контактом), речей, трупа, обшук, оглядмісцевості.Окремо виділені 

так звані негласніслідчі (розшукові) дії, які поділяються на двігрупи: втручання 

у приватне спілкування (аудіо-, відео контроль особи,  дослідження інформації, 

отриманої при застосуванні технічнихзасобів), інші види негласнихслідчих 

(розшукових) дій (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 



192 

володіння особи, спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відео 

контроль місця, контроль за вчиненням злочину ).  

Адвокат відтепер може (через слідчогосуддю) проводити тимчасове 

вилучення документів і речових доказів у слідчого. 

Запровадження негласних слідчих (розшукових) дій слід вважати 

негативом для нового кримінально-процесуального законодавства, оскільки 

фактично прокурор і слідчий виступають як суб‘єкти оперативно-розшукової 

діяльності, що є нонсенсом. Усе це буде пов‘язано із зловживаннями, оскільки 

адвоката про проведення таких дій своєчасно не повідомлять. Бо якщо 

правозахисник знатиме про підготовку таких негласних розшукових дій, то він 

може довести, що потрібні слідчим відомості можна отримати в інший спосіб. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 

В КУЛЬТОВИХ СПОРУДАХ ПРАВОСЛАВНОГО ВІРОСПОВІДАННЯ 

 

Незважаючи на те, що відповідно до ст. 35 Конституції України релігійні 

об‘єднання відокремлені від держави, їм не забороняється звертатися за 
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захистом до правоохоронних органів держави. Але при цьому необхідно 

враховувати, що успішна взаємодія представників правоохоронних органів і 

духовенства має грунтуватися на взаємній допомозі і повазі. 

Священослужителю необхідно підкорятися законним вимогам представника 

державної влади, якому, у свою чергу, доцільно знати правила поведінки в 

храмі і виконувати їх. Тим більше, що при бажанні завжди можливо поєднати 

благочестя, що виражається в даному випадку в дотриманні релігійних канонів, 

і необхідних дій, пов‘язаних з виконанням своїх службових обов‘язків. 

Слідчий, який опинився часом у зовсім не знайомій і не зрозумілій йому 

обстановці, стикається з безліччю питань і непорозумінь, на які часто не може 

швидко знайти роз‘яснень. 

Для того щоб успішно провести огляд місця події в християнському храмі 

та на його території, слідчому, крім загальних положень тактики будь-якого 

слідчого огляду, необхідно додатково знати: 

- етикет поведінки в християнському храмі; 

- особливості території храму та його просторового розташування; 

- основні архітектурні елементи будівлі храму; 

- внутрішній устрій храму; 

- найменування і призначення церковного начиння, що знаходиться в 

храмі, і правила поводження з ним; 

- основні елементи іконографії; 

- особливості огляду, фіксаціїі вилучення предметів, які найбільш часто є 

об‘єктом злочинного посягання, і слідів, наявних на них. 

Етикет поведінки у християнському храмі. У даний час церковний Статут 

і звичай регламентують зовнішню поведінку людини, яка прийшла в храм 

християнського віросповідання, такими правилами: 

1) всі дії учасників огляду місця події повинні бути узгоджені з 

настоятелем храму, а іноді і з єпархіальним архієреєм. Тому для проведення 

огляду в період служби необхідно звернутися до настоятеля з проханням 

призупинити її або проводити в іншому приділі храму; 

2) до священослужителя не прийнято звертатися по імені та по батькові, а 

також на «ти». Його називають повним ім‘ям – так, як воно звучить по-
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церковнослов‘янськи, з додатком слова «отець», наприклад: «отець 

Олександр», «отець Сéргій» або «отець Іоанн» (але не «отець Іван»), або просто 

«батюшка». До диякона можна звертатися «отець диякон», до настоятеля храму 

(монастиря) – «отець настоятель». Ігуменю прийнято іменувати «матінкою». До 

архієреїв – єпископів, митрополитів потрібно звертатися «Владика», як до 

наділених церковною владою, а до Патріарха – «Святійший Владика». 

Якщо виникає необхідність звернутися до священослужителя письмово, 

то ієрея слід іменувати «Ваше Преподобіє», протоієрея – «Ваше 

Високопреподобіє», єпископа – «Ваше Преосвященство», архієпископ і 

митрополитів-«Ваше Високопреосвященство», Патріарха – «Ваша Святосте»; 

3) чоловіки повинні бути в храмі без головного убору, навіть у тому 

випадку, якщо головний убір є частиною спеціальної форми одягу. Особам 

жіночої статі не можна перебувати в храмі без головного убору (без хустки). 

При відвідинах храму необхідно одягатися так, щоб більша частина тіла була 

прикрита. Не прийнято приходити в храм у спортивному одязі і шортах. По 

можливості чоловікам і жінкам слід уникати також майок і сорочок з 

короткими рукавами. Одяг жінок повинен співвідноситися з традиціями 

християнської моральності (наприклад, небажано надягати штани або одяг з 

відверто оголеними частинами тіла). 

Також існує обмеження для жінок, а саме входити в храм (а тим більше 

торкатися до святинь – хрестів, ікон і т.п.) у визначені дні місяця, пов‘язані з їх 

фізіологічним станом; 

4) у храмі обмежена робота кінолога (у тому випадку, якщо в храм 

забіжить собака, його необхідно знову освячувати). Застосування в храмі 

службово-розшукової собаки допустимо лише з дозволу настоятеля та за 

погодженням з єпархіальним архієреєм. За межами храму, на прилеглій 

території та за огорожею, кінолог із собакою можуть надати істотну допомогу 

слідчому; 

5) у храмі не прийнято голосно розмовляти, повертатися спиною до 

вівтаря, тримати руки в кишенях і за спиною; під час богослужіння чоловіки 

зазвичай стоять у правій частині храму, жінки – в лівій, залишаючи вільним 

прохід від головних дверей до Царських врат. У християнському храмі 
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забороняється сидіти, винятком може бути тільки нездоров‘я або сильне 

стомлення прихожанина; 

6) не можна допускати словесних виразів, що ображають релігійні 

почуття громадян і порушують звичаї і підвалини; 

7) без особливої потреби не можна порушувати існуючий порядок і 

пересувати предмети церковного начиння. 

Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що велику роль відіграють і 

морально-етичні засади, котрі дозволяють зорієнтувати правосвідомість 

посадових осіб, які здійснюють кримінальну процесуальну діяльність, на 

систему загальнолюдських моральних цінностей та ідеалів, сприяють 

визначенню моральних пріоритетів. Побудова тактики слідчих (розшукових) 

дій не лише з позицій досягнення цілей кримінального процесуального 

регулювання, а й з висоти моральних цінностей допоможе зібрати багатий 

матеріал і для законотворчих пропозицій, і для рекомендацій правозастосувачу, 

з тим щоб у дійсності наблизити кримінальне судочинство до ідеалу морально-

правової системи, визначеної Конституцією України та новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 
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Судовий прецедент та судова практика є одними з найдавніших джерел 

права та виступають класичними формами суддівського права, які зародилися 

ще за часів Стародавнього Риму, а з XIII століття прецедентне право 

поширилося в Англії і створило класичну модель суддівської правотворчості, 

яку здійснювали королівські суди. Судовий прецедент є важливим джерелом 

права як в країнах англо-саксонського, так і в країнах романо-германського 

права, але його роль, значення та ступінь впливу на формування національної 

системи правапотребує більш детального аналізу. 

Правовому прецедентунайбільшу рольвиділено у країнах англо-

саксонського права, де він вважається первинним джерелом права і є 

обов‘язковим для застосування судами. Національні системи цих країн 

побудовані на принципі staredecisis, який полягає у тому, що судові органи при 

прийнятті рішень керуються логікою попередніх аналогічних рішень, 

прийнятих судами вищої інстанції або ними ж самими [1, 372]. 
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Розглянемо вплив судового прецеденту на формування національної 

правової системи через національні системи правадеяких країн романо-

германської та англосаксонської правових сімей.  

Так, романо-германська правова сім‘я основним джерелом права вважає 

нормативно-правовий акт, асудове рішення є лише актом правозастосування. 

Зокрема, цікавим та характерним для країн романо-германського права є 

застосування доктрин «усталеної судової практики». Тобто, низка раніше 

прийнятих та узгоджених судових рішень розглядається як переконливий доказ 

правильного тлумачення правової норми, що вимагає від судів визнавати 

важливість усталеної судової практики та дотримуватися її, незважаючи на 

вторинність судового прецеденту як джерела права [1, 396]. Цікавим є те,що, 

наприклад, у Франції не тільки не визнається зобов‘язальна сила прецеденту, а 

й забороняється. Згідно з французькою доктриною, рішення, прийняте судом на 

основі закону, виступає юридичним фактом, а не джерелом права [2, 45-46]. 

Такі країни як Данія, Греція, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія правовий 

прецедент застосовують як результат правотворчої діяльності судів 

законодавчо не закріплений, тобто формально не визнає, але правовий 

прецедент фактично існує і застосовується.  

Порівнюючи важливість судового прецеденту в країнах, що відносяться 

до англо-саксонської сім‘ї права, і країнах романо-германського права можна 

чітко прослідкувати відмінності, адже роль судової практики, наприклад, у 

праві Англії є набагато більшою та суттєво відрізняється від її ролі у праві 

Німеччині. Ці відмінності зумовлені як історичними чинниками(одні країни 

заохочували розвиток прецедентного права, другі – обмежували його), так і 

законодавчою діяльністю державних органів країни: закріпленням у 

нормативно-правових актах або забороною прецеденту як джерела права. 

В Україні, як у країні, що відноситься до країн романо-

германськоїправової сім‘ї, можна прослідкувати різні аспектизастосування 

судового прецеденту, зокрема, судовий прецедент є другорядним джерелом 

права. Судова правотворчість у своїй більшості зводиться до тлумачення 

судами законодавства та вирішення питань щодо правильного застосування 

положень нормативно-правових актів у конкретній справі.  
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Значення судової практики, зокрема, стає особливо важливим при 

вирішенні спорів стосовно питань, які не досить чітко або неясно 

врегульовуються у законодавстві. Це пов‘язано з одним із принципів судової 

практики, який забороняє судам відмовляти позивачеві у розгляді справи через 

наявність прогалин у чинному законодавстві, або через відсутність норми, що 

врегульовує поведінку в даній ситуації. 

Незважаючи на те, що в Україні судова практика довгий час не 

визнавалася джерелом  права, нижчі судові інстанції завжди намагалися 

слідувати практиці вищих судів при вирішенні аналогічних справ, оскільки в 

іншому разі їх рішення могли бути скасовані в апеляційному чи касаційному 

порядку. Це означає, що судова практика вищих судових інстанцій завжди 

виступала орієнтиром як для нижчих судів, так і для інших правозастосовних 

органів [3, 22]. Як правило, судова практика може надати переконливе 

обґрунтування для судового рішення, але посилання виключно на неї 

недостатньо. Воно має бути поєднане з посиланням на відповідний 

нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір або інше формально 

обов‘язкове джерело права [3, 22]. В Україні джерелами права є рішення 

Верховного Суду України, Конституційного Суду України, а також рішення 

Європейського Суду з прав людини. Частина другастатті 152 Конституції 

України говорить про те, що «закони, інші правові акти або їх окремі 

положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 

ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність». Ознаки «квазіпрецедентного» права мають також рішення 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та 

законів України, які приймаються у ході реалізації відповідних конституційних 

повноважень, закріплених у статті 150 Конституції України [4, 65]. 

Загальнообов‘язковий характер мають рішення Конституційного Суду України 

стосовно визначення конституційності правових актів. Згідно з  Аналогічних 

висновків можна дійти при характеристиці юридичної природи рішень 

Конституційного Суду України: оскільки він є «єдиним органом конституційної 

юрисдикції в Україні» (частина друга статті 147 Конституції України), його 

рішення щодо застосування Конституції України, зокрема прецедентного 
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характеру, мають остаточний та загальнообов‘язковий характер [1, 511-512]. 

Крім того, практика Верховного Суду України є обов‘язковою для застосування 

нижчими судами при вирішенні подібних справ як допоміжне джерело поряд і 

основними джерелами права. Як джерело правапри розгляді справ суди в 

Україні застосовують практику Європейського суду з прав людини, іноді 

звертаючись до рішень Європейського суду з прав людинияк до джерела права. 

Загалом в Україні судова практика та судовий прецедент, на відміну від 

законодавства, розглядаються як другорядні джерела права, хоча їхня роль є 

досить вагомою у діяльності судів. Особливо їхня роль зростає протягом 

останніх років, адже «спостерігається тенденція до зближення загального і 

континентального права, поступове послаблення віри у примат закону», а у 

«законі починають вбачати лише вираз загальних принципів». Тому судова 

практика стає самостійним джерелом права [2, 46].  

Таким чином, на основі викладеного вище можна зробити висновок, 

щозастосування судового прецеденту як джерела права в країнах 

англосаксонської тав країнах романо-германської системи права відіграє одну з 

головних ролей та є важливою ознакою цього джерела є те, що, незважаючи на 

певні відмінності трактування поняття судового прецеденту в різних країнах 

романо-германського права, характерним є те, що воно займає другорядне 

місце, а його застосування можливе лише за умови підкріплення його 

офіційними джерелами права: нормативно-правовими актами чи правовими 

договорами.  

Разом з тим,аналізуючи судову практику України, можна зробити 

висновок, що судовий прецедент посідає особливе місце в галузі 

конституційного права. Так, рішення Конституційного Суду України мають 

загальнообов‘язковий характер, зокрема у ході тлумачення норм права. 

Загалом, у країнах романо-германського права судовий прецедент вступає в дію 

більшою мірою за наявності прогалин у чинному законодавстві, або ж з метою 

тлумачення правових норм. Іншою особливістю сучасного права є те, що 

відбувається певне зближення, асиміляція правових систем: в країнах англо-

саксонської системи права все більше значення набувають писані нормативно-

правові акти, а в країнах романо-германської системи права, навпаки, 
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застосування судового прецеденту стає звичайним явищем. Також можна 

вважати, що судовий прецедент є ознакою держави, яка побудованої на засадах 

демократизму. 
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В умовах активної євроінтеграції України особливий інтерес викликає 

аналіз джерел права, на основі яких відбувається правове регулювання 

діяльності підприємства в країнах Європи, що частково пов'язано з питанням 

про дуалізм приватного права. 
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Під дуалізмом приватного права розуміється його розподіл на цивільне і 

торгове право, які спільно регулюють цивільно-правові відносини.  

Наприклад, в Німеччині та Австрії існують і Цивільний, і Торговельний 

кодекси (уложення). І якщо в Німеччині обидва цих кодифікаційних акти були 

прийняті в один час, а точніше - в 1896 і 1897 роках, то в Австрії нині діючі 

Загальне Цивільне уложення було прийнято в 1811 році, а нині чинне 

Підприємницьке уложення - в 2005 році. Відразу слід зазначити що, в Австрії з 

1939 по 2007 рік з незначними перервами діяло Торговельне уложення, що 

представляє собою, по суті, Німецьке Торговельне уложення 1896 року [1]. 

Швейцарія ж, навпаки, відійшла від позицій дуалізму приватного права: 

всі правовідносини, які в Австрії та Німеччині традиційно належали до сфери 

дії торгового права, регулюються нормами цивільного права. Особливий 

інтерес представляє собою Швейцарський цивільний кодекс, що складається, 

по суті, з двох самостійних книг. Перша з них – це власне текст Швейцарського 

цивільного кодексу, прийнятого в 1907 році. Друга його частина – це 

Швейцарський зобов'язальний закон 1911 року, який з одного боку доповнює 

норми Швейцарського Цивільного кодексу і є його невід'ємноючастиною, а з 

іншого боку має свою внутрішню логічну структуру і власну нумерацію 

статей [2]. 

Крім кодифікаційних актів, діяльність юридичних осіб як об'єктів 

цивільних прав в зазначених країнах регулюється також спеціальними 

федеральними законами [1]. Їх перелік приблизно однаковий у всіх трьох 

розглянутих державах: це закони про товариства з обмеженою 

відповідальністю, закони про акціонерні товариства, положення про 

неспроможність і інші. 

Безпосередньо в Німеччині до джерел правового регулювання юридичних 

осіб відносяться Німецьке Цивільне уложення і Німецьке Торговельне 

уложення, щодіють з 1 січня 1900 року. Серед некодіфікаціонних актів 

Німеччини, що регулюють дані відносини, необхідно виділити Закон про 

акціонерні товариства, від 6вересня 1965 року, Закон про товариства з 

обмеженою відповідальністю, від 20 квітня 1892 року, Закон про виробничі та 

господарські кооперативи, від 1 травня 1889 р. [3].  
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Система джерел, що регулюють відносини в зв'язку з діяльністю 

підприємств в Австрії, багато в чому схожа з німецькою. Але, незважаючи на 

цю схожість, серед австрійських норм права існує ряд особливостей, що 

відрізняють їх від аналогічних норм німецького законодавства. 

В Австрії, як і в Німеччині, система дуалізму приватного права, 

відповідно, передбачається поділ на цивільне і торговельне (підприємницьке) 

право. Так, основним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність 

підприємства, є Підприємницьке уложення прийняте 10 травня 1897 року, яке 

діє, як було зазначено вище, досі. Також дуже важливо прояснити деякі 

питання, пов'язані з найменуванням та дією даного уложення. Зазначений 

законодавчий акт був прийнятий 10 травня 1897 року, але не в Австрії, а в 

Німецькій імперії і спочатку називався Торговельне уложення. Після аншлюсу 

Австрії - тобто насильницького приєднання Австрії до Німеччини в 1938 році, 

на території Австрії було введено в дію Німецьке Торговельне уложення 1897 

року. З 1 березня 1939 року, внаслідок аншлюсу Австрії Німеччиною, на 

території Австрії почало діяти Німецьке Торгове уложення [4]. Ця постанова не 

була скасованою після 1945 року, тому вказане Торговельне уложення діє до 

сих пір [2].  

У тій частині, в якій діяльність підприємства в Австрії не врегульована 

нормами Підприємницького уложення, вона підлягає регулюванню нормами 

цивільного права, які містяться у Загальному Цивільному уложенні Австрії. 

Зазначене Загальне Цивільне уложення Австрії було прийнято 1 червня 1811 

року, вступило в силу з 1 січня 1812 року і продовжує діяти до сих пір [3].  

Так само, як і в Німеччині, окремі питання діяльності підприємства 

врегульовані правовими нормами, які містяться в окремих спеціальних актах, в 

тому числі і в законах, присвячених конкретним видам юридичних осіб. В 

першу чергу серед них слід виділити Закон про акціонерні товариства, від 31 

березня 1965 року, Закон про товариства з обмеженою відповідальністю, від 6 

березня 1906 року, Закон про промислові та економічні кооперативи, від 9 

квітня 1873 року [3]. Так само як і в аналогічних законах Німеччини, в 

зазначених правових актах в першу чергу врегульовано питання про перехід 

фірми разом з підприємством до його нового власника. 
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Слід підкреслити, що незважаючи на схожість системи джерел правового 

регулювання діяльності підприємства в Німеччині та Австрії, не можна 

говорити про те, що вони є ідентичними один одному. Помилково було б 

вважати, що регулювання діяльності підприємств в обох зазначених країнах 

нічим один від одного не відрізняється. Це добре видно на прикладі питання 

про форму здійснення угоди з придбання підприємства шляхом покупки 100% 

частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що 

володіє підприємством. Згідно з нормами Закону про товариства з обмеженою 

відповідальністю Німеччини, перехід частки в товаристві з обмеженою 

відповідальністю від однієї особи до іншої повинен в обов'язковому порядку 

завірятися нотаріусом. У той же час австрійське законодавство, на відміну від 

німецького, робить з цього правила істотний виняток:  право передачі частки в 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю включає в себе 

також і право на встановлення застави на відчужувану частку, але в 

зазначеному випадку нотаріальне посвідчення такої угоди не потрібне [4]. 

На відміну від системи побудови приватного права в Німеччині та 

Австрії, швейцарська модель в даній галузі відійшла від ідей дуалізму. У 

Швейцарії діє тільки Цивільний кодекс. Торговельного кодексу (уложення) в 

Швейцарії немає. Правда, Швейцарський Цивільний кодекс містить норми, які 

регулюють лише торговельні угоди. 

Таким чином, в Швейцарії, на відміну від Австрії і Німеччини, діяльність 

підприємства регулюється такими кодифікованими актами цивільного права: 

Швейцарським Цивільним кодексом, від 10 грудня 1907 року, і Швейцарським 

зобов'язальним законом - Федеральний закон про доповнення Швейцарського 

Цивільного кодексу, від 30 березня 1911 р.[1]. 

Особливо слід виділити дві характерні риси швейцарського законодавства 

в даному питанні, що відрізняють його від законодавства Австрії і Німеччини. 

По-перше, в швейцарському законодавстві всі норми, присвячені діяльності 

акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю і 

кооперативних товариств, містяться не в окремих спеціальних законах, як це 

зроблено в законодавстві Австрії та Німеччини, а цілком в третій частині 

Швейцарського зобов'язального закону. По-друге, особливий інтерес 
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представляє § 785, згідно з яким договір про передачу часток повинен бути 

складений у письмовій формі, але участь нотаріуса не є категоричною 

імперативною умовою дійсності такої угоди, як це зроблено в законодавстві 

Австрії і Німеччини [4]. 

Аналіз джерел права, що містять норми, що регулюють положення і 

діяльність підприємства, дозволяє зробити висновок, що в федеративних 

державах Європи, таких як Австрія і Німеччина, практично вся діяльність 

юридичних осіб регулюється переважно нормами національного приватного 

права. Відмінною особливістю є відсутність уніфікації та гармонізації норм в 

рамках всього Європейського Союзу з цього питання. Ця обставина, а також 

той факт, що в національному праві всіх трьох розглянутих країн діяльність 

юридичних осіб регулюється загальними нормами цивільних і торгових 

уложень (кодексів), нормами спеціальних законів про окремі види юридичних 

осіб, спеціальними нормами про окремі види угод, дозволяє зробити висновок 

про те, що дані фактори зближують систему правового регулювання діяльності 

юридичних осіб в двох розглянутих державах - членах Європейського Союзу, 

Австрії і Німеччини з системою регулювання даного інституту в Швейцарії. 
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ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ПОЛІГРАФОЛОГА 

 

На сучасному етапі розвитку кримінального судочинства з‘явилися 

сприятливі передумови для впровадження  у вітчизняну практику боротьби з 

небезпечними проявами злочинності нові, ефективні засоби, методи, форми їх 

виявлення і розкриття. Одним з пріоритетних напрямків стало комплексне 

використання досягнень прикладної психофізіології і техніки, зокрема 

застосування опитування з використанням поліграфа. Ефективність проведення 

процедури опитування з використанням поліграфу значною мірою 

обумовлюється високим професійним рівнем фахівця. У зв‘язку з цим 

актуальним є дослідження питання вимог до особистості поліграфолога, 

зокрема, його професійно-важливих якостей. 

Для успішного оволодіння знаннями, уміннями та навичками ведення 

опитування із застосуванням поліграфа кандидат має бути людина з вищою 

освітою, бажано медичною або психологічною, яка крім цього пройшла 

спеціальну підготовку. Так, в США для того, щоб отримати право на 

проведення випробувань на поліграфі потрібно пройти курс навчання та 

отримати відповідний сертифікат. Навчальні заклади готують фахівців для 

роботи на поліграфі з числа випускників психологічних факультетів 

університетів. 

Кваліфікація поліграфолога, на думку Л.Г. Алєксєєва, має 

забезпечуватися наступними вимогами [1]: 

 Проходженням офіційного курсу навчання роботі з поліграфом в 

уповноваженому на це навчальному закладі, з вивченням всіх основних методів 

перевірки на поліграфі, розроблених за останні десятиліття. 

 Участю в достатній кількості практичних занять з поліграфом з метою 

набуття відповідного досвіду. 
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 Справжнім інтересом і прихильністю до професійної діяльності у сфері 

детекції брехні. 

 Достатнім рівнем загальної підготовки, що забезпечує усвідомлення 

серйозності і делікатності професійної діяльності у сфері детекції брехні, 

пов'язаної з нею відповідальності, і необхідність усвідомлення важливості 

правильного підходу для високого рівня професійної діяльності в даній сфері. 

Накопичені спостереження і досвід О.М. Петрова, С.Г. Мягкіх, 

С.Ю. Бессонової дозволяють сформулювати оптимальні вимоги, якими повинен 

володіти кандидат на навчання для роботи з поліграфом [1; 2, С. 133-135]: 

- вік не менше 25 років; 

- наявність сім'ї та дітей; 

- наявність вищої освіти; 

- відсутність судимостей; 

- велике бажання працювати в галузі; 

- практичний досвід роботи з людьми; 

- розвинені комунікативні якості (досвід проведення допитів); 

- високий інтелектуальний рівень; 

- здатність до навчання; 

- здатність переносити тривалі стресові навантаження; 

- творчий склад характеру; 

- артистичні задатки; 

- миролюбність. 

Морально-етичні вимоги до поліграфолога: 

- бути вільним від упереджень, дотримуватися принципу об‘єктивності в 

процесі перевірки; 

- мати прагнення до оволодіння професією; 

- прагнути вдосконалювати свою майстерність; 

- бути відповідальним перед особою, яка перевіряється; 

- не піддавати перевірці на поліграфі людей при наявності у них до цього 

медичних протипоказань; 

- проводити опитування не лише на професійному, а й етичному рівні; 
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- не розголошувати відомості конфіденційного характеру, повідомлену 

опитуваним особою, якщо ця інформація не має відношення до перевіряється 

події і не повинна бути повідомлена відповідно до закону; 

- не принижувати професійний рівень своїх колег, не допускати 

образливих зауважень їх адресу. 

Отже, питання дослідження особистості фахівця поліграфолога а також 

кандидата на навчання роботі з поліграфом на сьогоднішній день не набули 

достатньої вивченості. Їх вирішення вимагає уваги широкого кола науковців та 

практиків, зокрема в галузі психологічної науки.  
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Religious-confessional relations in the contemporary Belarusian society are 

characterized by the presence of contradictory axiological complexes and attitudes 

among population (from paternalistic collectivism to postmodern individualism), 
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therefore it represent an interesting object for sociological research. This is cause 

oftotalityreasonsof socio-cultural (revitalization of religious values in the Post-Soviet 

period), institutional (the church is the most authoritative social institution in the 

society) and political (all major groups support the existing political regime and 

social order) characters. 

In modern Belarus, according to the Commissioner for Religious and Ethnic 

Affairs, 26 religious confessions and areas have been registered, which are united 

3488 religious organizations. Such a developed confessional structure makes 

noticeable both the presence of religion in the life of the country and determines the 

interest of the part of citizens to various aspects of religious and confessional 

relations in the contemporary Belarusian society. Accordingly, the purpose of this 

paper is to compare the results of the national (Informational-Analytic Center under 

the Presidential Administration of the Republic of Belarus) and international 

researches (United States Commission on International Religious Freedom), a 

religious-confessional situation in the Republic of Belarus, aimed at identifying and 

assessing theinfluencing factors of religion in life of the country. 

According to the results of sociological monitoring conducted by the IAC, the 

religious-confessional factor plays an important role in the functioning of the system 

of social institutions of the country, and in the social, cultural and sentience spheres 

[2, c. 104-108]. In terms of religious affiliation, as shown by the results of the 

sociological research of the IAC, the religious-confessional structure of the 

population of the Republic of Belarus is follows: 84% of respondents affiliated 

themselves to the Orthodox faith, 8,5 % –  to the Catholic faith, 2,5 % – to other 

faiths, 5% of respondents stated that they do not consider themselves adherents of 

any religious confession. However, a certain contradiction is observed: 95% of 

respondents consider themselves of any kindof faith, but only 64% consider 

themselves as believers, and 67% of respondentsconsider that religious practices (for 

example, religious holidays) is a cultural tradition, not a moral obligation. 

In general, inter-confessional relations in the Republic of Belarus are estimated 

by 94% of respondents as calm, and religious institutions are regarded as the 

foundation of social peace and order. According to the experts of the IAC, a special 

role in the country is played by the BOC, which forms an orthodoxly oriented world 
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outlook based on traditionalist values. Only 2% of respondents believe that inter-

confessional relations in the country are tense. In the role of violators of social order, 

respondents consider various extremist cults, Islamist groups (ISIL, etc.), Jehovah's 

Witnesses, as well as some Protestant directions. 

The international focus of the research of the religious-confessional situation in 

Belarus, presented by the study of the United States Commission on International 

Religious Freedom [1], puts other semantic emphases and gives an other picture of 

religious-confessional relations than the IAC. According to the results of the USCIRF 

research, in Belarus 68% of the population belongs to the BOC, 14% of the 

population belongs to the Roman Catholic Church, 3% of the population belongs to 

other religious groups (Protestants, Muslims, Jews, Greek Catholics, Old Believers, 

Lutherans, Jehovah's Witnesses, apostolic Christians, Hare Krishnas, Bahá'ís, 

Mormons, etc.), and 15% of the population does not profess any religion. 

As experts USCIRF mark, in modern Belarus the certain politicization of 

relations of confessional groups and the state is observed. Thus, the Act of the 

Republic of Belarus «On Freedom of Conscience and Religious Organizations» 

(2002) recognizes the «defining» role of the BOC, and also fixes the privileged status 

for four traditional confessions: Catholicism, Judaism, Islam and Evangelical 

Lutheranism. However, this Act does not extend to the Old Believers and the 

Calvinist church, which have been present in the territory of Belarus since the 17th 

century. In fact, the state views these confessions as ideological institutions that 

provide a high level of legitimacy to the state. Therefore,the restrictions on serving 

foreign priests is exist in the country (the state negatively refers to the appointment of 

non-citizens of Belarus as Catholic priests in Belarusian parishes), which, according 

to USCIRF experts, indicates a violation of the rights of believers. At the same time, 

unregistered religious activity is considered in the country as the basis for an 

administrative offense and severe penalties. This allows the state to block any 

attempts made by representatives of other confessional groups (first of all, various 

religious minorities, neocults and others), to purchase any noticeable ideological and 

political influence in the society. 

In general, the problems of religious-confessional relations in the contemporary 

Belarusian society are examined in ideological and political contexts, and the practice 
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of their legal and administrative regulation is justified by the necessity to ensure both 

public and national security on the whole. This situation explains the differences in 

assessments of religious-confessional relations in the society, which are distinguished 

by the research of the IAC and the USCIRF. If the IAC this practice is functional and 

politico-ideologically justified, the USCIRF for it is the basis for statements about 

restrictions on religious freedom and related human rights, which requires 

intervention by the UN and the OSCE.Thus, the research of religious-confessional 

relations in the contemporary Belarusian society provides valuable information in the 

scientific aspect, and is the subject of political manipulation. 
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