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РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

 

Бойков А. Г., 

старший науковий співробітник науково-організаційного відділу 

Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

 

Дослідження міжгалузевого напряму стало актуальною проблемою сучасної 

науки початку XXI століття, хоча й раніше різні аспекти науки розвивалися у бік 

диференціації, поглиблення дисциплін на основі вузької спеціалізації. Відомо, що 

вирішення конкретного питання, чи-то в області теорії, чи експериментальних 

досліджень, ставало основною метою вченого. Сьогодні виникає зворотна 

тенденція – науки стали взаємодіяти, а на їх стику народжуються нові знання. 

Такі взаємодії виявляються в процесі функціонування різних дисциплін, їх 

інтеграції та диференціації; при вивченні різних аспектів одного наукового 

дослідження разом різними дисциплінами. Розробка міжгалузевого напряму 

науково-дослідної діяльності передбачає подолання суперечностей між 

вивченням об’єктивної реальності, невідомих наразі закономірностей та вже 

відомими нам знаннями. Міжгалузеві наукові дослідження, один з основних 

трендів розвитку науки, які набувають винятково важливого значення.  

Тому перед Україною постало завдання щодо створення системи 

законодавства, яка б відповідала міжнародним стандартам, які закріплюють 

міжгалузевий розвиток науки. Правове забезпечення сфери наукової і науково-

технічної діяльності реалізується відповідно до Конституції України [1], Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [2] та інших нормативно-

правових документів. Вітчизняна правова наука регулюється нормами цивільного, 

фінансового, адміністративного, інформаційного права. 

Більш того, від їх розробки залежить доля цілих галузей не тільки знань, а й 

промисловості, економіки, ставлення до найважливіших соціальних завдань, 

проблем, які стоять перед людством. Тому в доступному для огляду майбутньому 

все більшого значення має приділятись міжгалузевим комплексним 

дослідженням. Окреслені взаємодії виявляються в процесі функціонування різних 

галузей наукового знання, їх інтеграції та диференціації; при вивченні різних 
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аспектів одного наукового явища різними галузями науки. Така розробка 

пов’язана з вивченням різних наукових галузей наукового знання, для яких 

характерні наукові конструкції з концептуальними узагальненнями та 

розширювальними інтерпретаціями відомостей про реальність та її структурну 

організацію. Здійснення довгострокових програм міжгалузевих досліджень, є 

закономірним результатом процесу інтеграції наукових досліджень. Підтримка 

великих перспективних проектів міжгалузевих наукових досліджень, присвячених 

комплексному вирішенню конкретних фундаментальних проблем, що мають 

серйозний науковий доробок і орієнтованих на кінцевий результат. Створюють 

нові можливості для фундаментальних досліджень в різних напрямках наук. 

Інтеграція науково-дослідної діяльності наочно може бути продемонстрована на 

таких видах проектів: міжгалузеві проекти, в реалізації яких беруть участь 

працівники кількох інститутів і тематика яких належить до різних вчених рада; 

інтеграційні проекти, в реалізації яких беруть участь співробітники декількох 

інститутів, і тематика яких реалізується в рамках наукових напрямів однієї вченої 

ради; спільні проекти – проекти на базі інститутів, що виконуються спільно з 

організаціями, науковими центрами, академією наук. 

Будь-яке наукове дослідження від творчого задуму до остаточного 

оформлення наукової праці здійснюється досить індивідуально. Однак можна 

визначити загальні методологічні підходи до його проведення. 

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути в сутність 

досліджуваних явищ і процесів. Це можливо за умови цілісного підходу до 

об’єкта вивчення, розгляду цього об’єкта у виникненні та розвитку, тобто 

спираючись на реальні досягнення науки та техніки, ось найважливіші фактори 

наукового дослідження. 

Розвиток ідеї до стадії вирішення завдання зазвичай відбувається як 

плановий процес наукового дослідження. Науці відомі й випадкові відкриття, але 

тільки планове, добре оснащене сучасними засобами наукове дослідження 

дозволяє розкрити та глибоко пізнати об’єктивні закономірності в природі. Надалі 

процес цільової та загально ідейної обробки початкового задуму триває, 

вносяться уточнення, зміни, доповнення, розвивається намічена схема 

дослідження. 

Склалася унікальна система міжгалузевих досліджень, що висуває певні 

вимоги до проектів для отримання істотних результатів у принципово нових 

галузях знань. Напрями досліджень міжгалузевих проектів орієнтовані на 

виконання програм міжгалузевої взаємодії великих наукових колективів, 

орієнтованих на вирішення завдань територіальної розрізненості учасників, 

жорстких часових рамок, необхідності чіткого управління. Ефективність наукових 

досліджень безпосередньо залежить від якості інформаційного забезпечення, що 

представляє собою один з основних напрямів діяльності інформаційного 

забезпечення установ. 
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При розроблення проектів здійснюється процес пошуку інформації за всією 

сукупністю наявних інформаційних ресурсів установ для повноцінного 

забезпечення науково-дослідних проектів, що виконуються різними науковими 

співдружностями вчених. Очевидною є комплексна система інформаційного 

забезпечення наукових колективів, що працюють у міжгалузевих напрямках. 

Самі інформаційні ресурси та служби на місцях забезпечують вчених і 

фахівців інформацією в необхідному вигляді, в потрібні терміни та відповідно до 

постійно коригованих етапів роботи і надають користувачеві необхідні матеріали 

та документи. 

Наукові дослідження зазвичай використовують систему інформаційної 

підтримки: забезпечення цілеспрямованого процесу, досягнення усвідомлено 

поставленої мети, чітко сформульованих завдань; це процес, спрямований на 

пошук нового, на творчість, на відкриття невідомого, на висунення оригінальних 

ідей, на нове висвітлення розглянутих питань; дослідження характеризується 

систематичністю: відповідно упорядковану, наведену в систему і сам процес 

дослідження, його результати; йому властива сувора доказовість, послідовне 

обґрунтування зроблених узагальнень і висновків. Отже, система інформаційної 

підтримки міжгалузевих проектів повинна бути динамічною, гнучкою, здатною 

налаштовуватися на мінливі цілі – від проміжних до кінцевих результатів. 

Як свідчить практика, в більшості основним засобом реалізації зв’язків 

взаємодії служить інформація. Таким чином, участь великих систем 

інформаційної підтримки, що забезпечують інформаційну підтримку проектів, 

обумовлено міжгалузевим характером дослідницьких робіт, їх регіональною 

орієнтованістю, різноманіттям вимог різних груп виконавців до змісту, обсягів, 

видів, форм, оперативності інформування навіть з однієї та тієї ж проблеми 

(у проектах беруть участь фахівці інститутів математичного, фізичного, 

хімічного, економічного, гуманітарного напрямів, отже, їм необхідна абсолютно 

різна інформація в руслі однієї проблеми); необхідністю формування проблемно-

орієнтованих баз даних, що створюються в процесі дослідження та взаємний 

обмін інформацією. Системи інформаційної підтримки, що відповідають за 

інформаційну підтримку різних міжгалузевих проектів, забезпечують базові 

інформаційні потреби за окремими блоками та основними напрямами проектів. 
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ЗАКОНОДАВЧІ РЕГУЛЯТОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ІНІЦІАТИВ 

 

Науково-технічні ініціативи мають стати основою розвитку суб’єктів 

господарювання незалежно від обраної форми власності. Безумовно мається на 

увазі інноваційний сектор роботи представників підприємницького сектору. 

Інновація з одного боку сприяє оновленню вже існуючої системи відтворення 

основного капіталу підприємств, з іншого боку, інновація за своєю суттю 

виступає науково-технічною ініціативою, яка потребує певні вкладення 

грошового ресурсу. Практична діяльність представників підприємницького 

сектору показує, що власні фінансові ресурси практично відсутні, а позиковий 

ресурс має платну основу. Проте не дивлячись на такий стан речей стає 

зрозумілим, що без дієвого законодавчого регулятора впровадження новацій не 

матиме наміченої віддачі.  

Враховуючи зазначене автори актуалізують доволі важливе питання 

дослідження тих законодавчих регуляторів, які вважаються законодавчою 

платформою для адаптації існуючих науково-технічних ініціатив, котрі так 

потребують представники великого, середнього та малого бізнесу. 

Чисельні наукові праці в сфері вивчення проблем законодавчого 

регулювання інновацій (науково-технічних ініціатив) засвідчили, що підняте 

питання не втрачає своєї актуальності та сучасності. Зокрема серед науковців, які 

переймаються зазначеною проблемою варто відзначити наступних: В. Захарченко, 

Н. Корсікова та М. Меркулов [1], О. Гугоров [2], С. Попов та Г. Панченко [3], 

О. Мармиза [4], Б. Гринев та В. Гусев [5] та інші. У своїх наукових 

напрацюваннях вчені торкаються доволі широкого спектру проблем, проте 

обмежено подають інформацію про законодавчі регулятори, які безпосередньо 

пов’язані з адаптивними процесами науково-технічних ініціатив у формі 

інновацій. Таке явище засвідчує доцільність обраного напрямку дослідження в 

межах даної наукової праці. Ми вважаємо на даний час законодавець має 
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активізувати свої дії щодо підтримки представників підприємницького сектору, 

які виступають ініціаторами впровадження тих законодавчих регуляторів, які 

мають забезпечити не лише підтримку вітчизняного виробника, а й сприяти 

досягненню ним  певного рівня конкурентноздатності. 

На даний час в Україні представники підприємницького сектору з метою 

адаптації науково-технічних ініціатив, які представлено інноваційними проектами 

керуються наступними законодавчими регуляторами, а саме Законами України: 

«Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про пріоритетні 

напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні», «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків». Вказані законодавчі регулятори визначають правові, 

економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності 

в Україні, встановлюють форми стимулювання державою інноваційних процесів і 

спрямовані на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом. 

Крім того законодавець представив представникам підприємницького сектору 

Концепцію науково-технічного та інноваційного розвитку України. При цьому в 

основу зазначеного регулятора заклав основні цілі, пріоритетні напрями та принципи 

державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного 

розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу 

та його ресурсного забезпечення. Зазначеною Концепцією  законодавець розкриває 

засади взаємовідносин між державою та суб’єктами наукової та науково-технічної 

діяльності. На його думку  вказані взаємовідносини ґрунтуються на необхідності 

пріоритетної державної підтримки науки, технологій та інновацій як джерела 

економічного зростання, складника національної культури, освіти та сфери 

реалізації інтелектуального потенціалу громадян. Одночасно законодавець звернув 

увагу на той факт, що дія Концепції розрахована на період стабілізації економіки та 

досягнення постійного її розвитку.  

Звернення до Господарського кодексу України [6] показало, що 

законодавець у розділу VI. «Особливості правового регулювання в окремих 

галузях господарювання» главі 34 «Правове регулювання інноваційної 

діяльності» статтями 325-332 розкрив змістовність інноваційної діяльності, 

окреслив її види, зазначив сферу державного регулювання, розкрив порядок 

отримання державних гарантій та проведення експертизи інноваційних проектів, 

затвердив структуру договору на створення і передачу науково-технічної 

продукції, а також окреслив законодавчий блок. 

Ми вважаємо, доволі значним кроком з позиції законодавчого регулювання 

розвитку науково-технічних ініціатив виступає розробка проекту Закону України 

«Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо стимулювання 

розвитку інноваційних технологій в промисловості» від 25 травня 2018 року за 

№ 8411 [7]. Саме цим правовим регулятором було запропоновано частину 1 

статті 10 Кодексу доповнити новими положеннями, згідно яких  серед основних 



 16 

напрямків економічної політики, що визначаються державою, законодавець 

визнав інноваційну політику, яка спрямована на створення інновацій, залучення їх 

у виробництво, державну підтримку інноваційної діяльності, створення і 

забезпечення функціонування національної інноваційної системи. Також цим 

законопроектом пропонувалося  внесення змін до статті 329 Кодексу, згідно яких 

держава гарантує суб’єктам інноваційної діяльності: 

- підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію 

економічної та соціальної політики держави; 

- підтримку створення та розвитку суб’єктів інфраструктури національної 

інноваційної системи (зараз – інноваційної діяльності); 

- охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від 

недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності; 

- вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та 

соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної 

діяльності, крім випадків, передбачених законом; 

- підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності. 

Пріоритетність та необхідність адаптування науково-технічних ініціатив 

була підкреслена прийняттям та закріпленням розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р «Стратегії розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року» [8]. Цінність законодавчого регулятора полягає 

в тому, що законодавець визнав ті недоліки, котрі уповільнювали впровадження 

науково - технічних ініціатив та зазначив «...наявні в Україні структурні елементи 

національної інноваційної екосистеми та нормативно-правове поле їх 

функціонування не вибудовані в єдину конструкцію, тому результати діяльності 

цих елементів поодинокі та не мають синергетичного ефекту, який має полягати у 

збільшенні ефективності національного виробництва товарів (послуг) та 

посилення їх конкурентоспроможності за рахунок широкомасштабного 

впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок». 

При цьому законодавець вважає, що для розв’язання завдання переходу до 

інноваційного зростання у Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року пропонуються з усього різноманіття можливих інструментів 

ті, які: 

- найкраще відповідають подоланню перешкод, що найбільше заважають 

інноваційному процесу в Україні; 

- потребують найменше бюджетних видатків і фіскальних ресурсів, але при 

цьому здатні приносити відчутні результати за мінімальних вкладень; 

- є найменш вразливими до корупції та інших зловживань. 

Враховуючи вищевикладене можна зробити ряд висновків. По-перше 

представникам підприємницького сектору при визначенні напрямків науково-
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технічних ініціатив враховувати положення запропонованої законодавцем 

законодавчий регулятор «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період 

до 2030 року». По-друге доцільним є розробка нормативно-законодавчих 

інструментів адаптування науково-технічних ініціатив представників 

підприємницького сектору, які пов’язанні з конкретною галуззю економіки країни. 

Такий підхід надасть можливість представникам підприємницького сектору 

отримати більш предметний законодавчий  регулятор, який не лише закріпить 

правову основу проведення інновацій, а перш за все, законодавчо окреслить порядок 

розробку інноваційних проектів, механізм оцінювання інноваційної ідеї та порядок 

здійснення моніторингових процедур. По-третє, в стратегічних інноваційних намірах 

державі варто притримуватися галузевої ознаки, що надасть можливості уникнути 

існуючих невідповідностей окремих положень законодавчих регуляторів. По-

четверте, результати проведених досліджень показують, що для сталого розвитку 

держави необхідно забезпечити сприятливі умови для утворення та функціонування 

активних в інноваційних питаннях представників підприємницького сектору, 

розвитку національної інноваційної екосистеми, залучення вітчизняних та іноземних 

інвесторів. Взагалі в основу інноваційної політики держави у межах існуючого 

дефіциту власних фінансових ресурсів у представників підприємницького сектору 

економіки варто покласти ряд стимулюючих положень, які з позиції податкових 

навантажень змогли би заохочувати бізнесові структури до адаптації науково-

технічних ініціатив у майбутньому. 
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ТРЕНДИ РОЗВИТКУ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

На думку дослідниці А. Симонової, сучасна наука управління стає все більш 

людиноорієнтованою (див. Таблиця 1) – значна увага теоретиків управління 

фокусується на лідерові та його особистісних якостях [4]. На основі багатьох 

досліджень науковці К. Фрайлінгер і Й. Фішер з’ясували, що серед обставин, які 

заважають впровадженню інновацій, на першому місці знаходяться проблеми, 

пов’язані з консервативністю і недоліками самої організації, а на другому місці – 

проблеми з керівництвом (невміння керівних кадрів чітко визначити цілі 

інноваційних проектів, статична реакція на зміни, несуттєва участь менеджменту 

у процесі проектування змін, недостатня підтримка кращих співробітників) [5].  

 

Таблиця 1.  

Нормативні (сталі) фази у циклічній моделі розвитку науки* 

Цикл / 

Фази циклів 
Інволюція Еволюція 

Характерні 

ознаки фаз циклу 

Фундаментальність 

(універсальність) наукових знань 

та енциклопедизм системи наук. 

Наука мало пов’язана з 

практикою. 

Це, передусім, період 

засвоєння нових якостей – етап 

соціалізації. 

Порядок, зовнішній контроль, 

колективістська мораль, суб’єкт 

«Ми», соціальна злагода, влада 

законів. 

Буття визначає свідомість, 

спрощення соціальної структури 

Розвиток прикладної науки, 

диференціація науки, вузька наукова 

спеціалізація, компаративні і 

міждисциплінарні дослідження, 

експериментальний метод, особливий 

плюралізм та мішанина методів 

досліджень. 

Ускладнення соціальної структури, 

підвищення соціальної активності, 

розкріпачення індивіда, стабільність 

змін, свобода вибору, консенсус, 

сильні громадяни. 

Свідомість визначає форми буття, 

переважають персональні інтереси та 

пристрасті, індивідуальне детермінує 

соціальне, ускладнення соціальної 

структури 

1 цикл 
Період Античної Греції Період Стародавнього (античного) 

Риму 

2 цикл Відродження Просвітництво 

3 цикл 

Модерн (в основі соціально-

історичної методології – 

об’єктивні закони та тенденції. 

Для наукового знання характерна 

абсолютизація фрагменту) 

Постмодерн (пріоритет «біологічних 

складових» людини – етнічних та 

національних ознак) 
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Соціальні 

характеристики 

фаз циклу 

Екстраверсія – «закрите 

суспільство», спрямованість 

соціоєтальної психіки на 

матеріальну сутність. 

Статична, логічна діяльність, 

ірраціональність, емоційність 

інтуїтивність 

Інтроверсія – «відкрите 

суспільство», спрямованість 

соціоєтальної психіки на духовну 

сутність. 

Розвиток соціальних інституцій, 

формування динамічних емержентних 

нових якостей соціуму, 

раціональність, прагматичність 

* розроблено на основі [1], [2]. 

Відомий філософ О. Панарін у своїй статті «Християнський фундаменталізм 

проти ринкового тероризму» [3] окреслив синергетичну схему факторів розвитку 

суспільства у транзитному контексті. На думку О. Панаріна, складовими формули 

суспільного прогресу є дотримання таких умов: 

1) швидкість приросту загальнотеоретичного (міжгалузевого) знання 

повинна перевищувати швидкість приросту спеціалізованого галузевого знання, 

щоб залишок теоретичного знання слугував невичерпним резервом розвитку 

галузевої науки;  

2) швидкість приросту теоретичного знання повинна перевищувати 

швидкість росту прикладного знання і виконувати роль постійного резерву 

загальнотеоретичного накопичення знань;  

3) ріст загальнотеоретичної підготовки повинен випереджати темпи 

прикладної спеціалізованої підготовки. О. Панарін зазначає, що якби освіта 

готувала спеціалістів без «інтелектуального надлишку», то це була б підготовка 

фахівців для наявних професій, що вже склалися, позбавлена резервів для 

створення та реалізації професійних новацій. Адже, за О. Панаріним, саме 

невикористані на робочому місці знання стають джерелом перманентних науково-

технічних революцій та соціокультурної динаміки; 

4) частка молоді як носіїв новацій в суспільстві повинна бути значною, 

адже від її особливої активності та інноваційного нестандартного мислення багато 

в чому залежать темпи прогресивних суспільних змін. Ілюструючи цю тезу 

О. Панаріна, зазначимо, що, за загальним правилом, супротив впровадженню 

освітніх змін зменшується зі зменшенням віку їх учасників; 

5) зростання часу, який особа витрачає на навчання має випереджати ріст 

об’єму часу, призначеного на її професійну зайнятість. Звісно, сучасне 

суспільство – знаннєве, яке в умовах швидкого накопичення нової інформації 

повинно безперервно навчатися; 

6) збільшення вільного часу індивіда, витраченого на дозвілля та 

неутилітарне «використання» продуктів культури, має випереджати зростання 

його власного робочого (виробничого) часу [3, с. 218-233]. 

На нашу думку, схему О. Панаріна можна адаптувати для побудови вербальної 

моделі розвитку вітчизняної освітньої системи, адже більшість компонентів даної 

схеми безпосередньо стосуються освітньої проблематики. 
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ДОБРОЧЕСНІ ТА НЕДОБРОЧЕСНІ ПУБЛІКАЦІЙНІ 

ПРАКТИКИ ЯК ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ 

 

З огляду на докорінні зміни у вимогах до організації та оформлення 

наукових досліджень в Україні, можна з впевненістю констатувати, що одним з 

найбільш пріоритетних напрямів розвитку науки на сьогодні є наукометричний 

напрям (scientometrics). На наукометрію, наразі, орієнтуються не лише вчені, але й 

ті адміністративні спільноти та організації, які керують процесами обліку 

наукових досягнень, питаннями ліцензування та акредитації наукової та освітньої 

діяльності, проблемами підвищення кваліфікації тощо. Оскільки наукові 

досягнення стали полем не лише ідейного і якісного аналізу, але й кількісного 

обрахування, над питаннями їх адекватного відображення та презентації, наразі, 

працюють фахівці різних галузей і спеціальностей та цілі наукові установи. 

Цей процес є закономірним продовженням реформування нормативів 

присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань та експериментів із 

докорінного оновлення цих та інших процедур. Тому сьогодні українські вчені, 

переважна більшість яких працює у закладах вищої освіти, змушені орієнтуватись 

на стандарти і традиції обрахування наукових рейтингів та організації наукової 

діяльності, які десятиліттями складались у провідних країнах світу. 

Саме рейтингування та унормоване кількісне обчислення наукових 

здобутків стає на сьогодні наріжним каменем різноманітних непорозумінь, 

колізій, почасти й конфліктів у академічному середовищі. Від рейтингу науковців 

залежить рейтинг університетів та установ, від цих останніх – в свою чергу – 

фінансування освітніх та наукових закладів з державного бюджету, 

пріоритетність у розподілі преференцій, квот, видача ліцензій, свідоцтв про 

акредитацію тощо. Для адміністрацій закладів та установ ці питання стають 

першочерговими, такими, що гарантують інституційне майбутнє. Тому не дивно, 

що коли питання науки та наукових досягнень стають предметом пильної уваги 

адміністрацій, настає неминуча зарегульованість. В цій ситуації, гарантовано 

якісні показники починають замінятись кількісними.  

Тобто ситуація цілком прогнозована – необхідність підвищення кількості 

публікацій для звітування неминуче призводить до їх штучного накручування та 

проявів академічної недоброчесності. Останніми роками стрімко зросла тенденція 

штучного накручування рейтингів шляхом публікацій у відверто «хижацьких» 
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виданнях – наукових журналах та збірниках конференцій що носять 

псевдонауковий характер. Як правило видання ці організовані шахраями від 

науки, незрозумілими компаніями та організаціями-анонімами. Обіцянки швидкої 

публікації у фейкових виданнях приваблюють недосвідчених науковців, 

здобувачів освіти, перед якими часто сталять завдання наукових публікацій для 

отримання достатнього балу з дисциплін. У таких виданнях приймаються 

публікації будь-якої якості, матеріали виходять без попереднього схвалення 

редакційною колегією, без експертної оцінки (рецензування [1]) а головним 

критерієм прийняття є попередня оплата публікації.  

Все це призводить до падіння інтересу як, власне, науковців так і молодих 

вчених, і здобувачів освіти до реальних конференцій, адже для таких необхідно 

підготувати матеріал на заявлену тематику, тоді як фейкові видання є виключно 

мультидисциплінарно «всеїдними».  

Найнебезпечніше в цьому процесі імітації науки є те, що в нього залучено 

велику кількість викладачів, які пояснюють це тим, що не мають змоги виконати 

вимоги по кількості публікацій, яких вимагають адміністрації, тому змушені 

користуватись спрощеними процедурами, залучають до цього здобувачів освіти 

та, фактично, стимулюють своїми грошовими внесками шахраїв. При цьому 

низька обізнаність у основах і правилах наукометрії навіть не дозволяє більшості 

«жертв рейтингування» усвідомити, що на реальний рейтинг ані, власне науковця, 

ані закладу освіти або наукової установи такі публікації жодним чином не 

впливають. Адже на позиції університетів у престижних світових рейтингах 

впливають лише публікації у престижних та визнаних виданнях, збірниках праць і 

доповідей, організованих та схвалених до друку реальними редколегіями. Близько 

двох с половиною останніх десятиліть одним з основних показників рівня 

наукової діяльності дослідників є показники цитування, які обраховуються 

наукометричними інструментами у авторитетних базах даних та індексацій. 

Натомість у фейкових шахрайських виданнях цитування публікацій не 

обраховується за відсутністю, власне, будь-кого реального механізму обрахунку. 

Тобто робота по штучному накручуванню рейтингів через кількість публікацій 

призводить, врешті, до того, що виконання наукових досліджень для їх авторів 

стає цілком безглуздим.  

Посилення контролю за якістю публікацій, рівнем видань, в яких їх 

розміщено, доброчесністю і політикою цих видань призводить, інколи, до того, 

що навіть видання, які індексуються у авторитетних базах даних піддаються 

ретрагуванню [2] – примусовому вилученню окремих або ряду публікацій, щодо 

яких підтверджуються підозри про сумнівні видавничі практики. Останніми 

роками подібні випадки є непоодинокими. Саме ретрагування, особливо коли 

воно здійснюється за ініціативою видання, не є явищем надзвичайним. Більш 

того, якщо поважне авторитетне видання після публікації виявило помилки, 

неточності, конфлікт інтересів і відкликає статтю, це свідчить про достойну 
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свідому поведінку редакції та відповідальне ставлення до результатів наукової 

діяльності. Але, в переважній більшості випадків, ретрагування здійснюється 

примусово співробітниками наукометричних платформ і, часто, з подальшим 

вилученням видань з баз індексацій. Втім, це, як правило, вже може мало 

вплинути на подальшу траєкторію науковців, адже на цей момент дисертації, як 

правило, вже захищено, вчені звання присвоєно і грошові винагороди за них 

регулярно виплачуються.  

Тому, наразі, варто констатувати, що недоброчесні видавничі практики та 

нерозбірливість у публікаційних стратегіях є ледь не головною загрозою 

академічній доброчесності на сьогодні і однією з найбільших проблем сучасного 

розвитку науки. Особливо хворобливою ця тенденція постає тоді, коли власним 

прикладом науково-педагогічні працівники призвичаюють до подібної діяльності 

здобувачів освіти.  

На одному з останніх вебінарів, присвячених питанням забезпечення 

академічної доброчесності у закладах вищої освіти, член Національної команди 

експертів з реформування вищої освіти (2018-2020) та член Національного 

Еразмус+ офісу в Україні Володимир Бахрушин окремо зазначив, що «завжди у 

освітян лунають питання як забезпечити академічну доброчесність у діяльності 

здобувачів освіти, але не ставляться питання як забезпечити академічну 

доброчесність викладачів» [3]. Варто відзначити, що пильна увага до власної 

наукової діяльності та оприлюднення її результатів, обізнаність у особливостях та 

специфіці наукометрії як сфери знань, здатні суттєво оптимізувати означену 

ситуацію та підвищити престиж наукової діяльності загалом.  
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ПОНЯТТЯ НАУКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК  

ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ І 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до ст. 16 Закону про наукову і науково-технічну діяльність від 

26 листопада 2015 року № 848-VIII (далі − Закон про науку) до наукових установ 

відносяться юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та 

форми власності, утворені в установленому законодавством порядку, для яких 

наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною [1]. Так, згідно з п. 12 

Закону про науку, наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, 

основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а 

згідно з п. 29 ст. 1 цього ж нормативного акта, основна діяльність наукових 

установ полягає у проведенні фундаментальних досліджень, прикладних наукових 

і науково-технічних (експериментальних) розробок, наданні науково-технічних 

послуг, проведенні наукової і науково-технічної експертизи, підготовки наукових 

кадрів, розвитку і збереженні наукової інфраструктури [1]. До основної діяльності 

наукових установ (яка є визначальним критерієм віднесення установи до 

наукових установ) відносяться: 1) фундаментальні наукові дослідження; 

2) прикладні наукові дослідження; 3) науково-технічні (експериментальні) 

розробки; 4) надання науково-технічних послуг; 5) проведення наукової і 

науково-технічної експертизи; 6) підготовка наукових кадрів; 7) розвиток і 

збереження наукової інфраструктури.  

Отже, одним із важливих видів основної наукової діяльності наукової 

установи, визначеної законодавцем, є розвиток і збереження наукової 

інфраструктури. Проте поняття «наукова інфраструктура» у нормах Закону про 

науку не закріплюється, хоча надається визначення поняття «державна 

дослідницька інфраструктура» та «дослідницька інфраструктура»: у п. 6 ст. 1 

Закону визначається, що державна дослідницька інфраструктура – це об’єднання 

наукових установ та (або) вищих навчальних закладів державної форми власності, 

що створюється з метою оптимального використання їхніх ресурсів (кадрів, 

матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і 

знань) та координації їх ефективного використання для проведення наукових, 

науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок на найвищому рівні, 
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а також забезпечення спільного проведення заходів щодо якісної підготовки 

фахівців у відповідних галузях знань; а в п. 9 ст. 1 цього ж нормативного акта 

закріплюється, що дослідницька інфраструктура – це сукупність засобів, ресурсів 

та пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством 

для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші 

об’єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що 

базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової 

інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (комп’ютери, 

програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші структури унікального 

характеру [1].  

З огляду на зміст вищевказаних норм, законодавець, використовуючи 

поняття «наукова інфраструктура», мав на увазі дещо більше, ніж дослідницька 

чи державна дослідницька інфраструктура. Проте визначення цього терміна у 

законодавстві відсутнє, незважаючи на те, що він неодноразово використовувався  

у Законах України «Про Державний бюджет України» [2, 3], Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на дослідження, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів та фінансову 

підтримку розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку» від 

17.04.2019 № 326 [4] та інших нормативно-правових актах України.  

Загальне поняття «інфраструктура» у словниках визначається як сукупність 

споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей 

матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства 

(від лат. infra – «нижче», «під» та лат. structura– «будівля», «розташування») 

[5, с. 203]. Проте таке визначення є занадто схематичним, і в науковій площині до 

визначення цього терміна підходять з інших позицій. Одні науковці визначають 

інфраструктуру як сукупність окремих складових елементів, факторів та 

формувань, які виникли в умовах зростання ролі промислово-виробничого 

комплексу і використовувалися для позначення комплексу галузей, що 

обслуговують промислове та сільське господарство, а саме будівництво каналів, 

мостів, доріг тощо [6; 7, с. 35]. Інші науковці підходять до визначення 

інфраструктури як до об’єктивно існуючої системи, яка виконує роль 

забезпечення певного явища чи процесу (наприклад, виробництво чи надання 

послуг) [8, с. 8; 9, с. 15]. Нам імпонує позиція Б. Брунець, який поняття 

інфраструктури визначає як єдину цілісну систему, в основу якої закладається 

функція забезпечення виробничої та невиробничої сфер діяльності людини з 

метою досягнення максимально можливого економічного ефекту із урахуванням 

моральних та духовних благ населення [10, с. 377].  

Найближчим до поняття наукової інфраструктури є поняття інноваційної 

інфраструктури. Поняття інноваційна інфраструктура міститься у ст. 1 Закону 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV і розуміється як 

сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої 

форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності 

(фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, 

освітні тощо) [11]. Проте зазначене поняття не може застосовуватися для визначення 

наукової інфраструктури, оскільки можна стверджувати, що інноваційна діяльність – 

частина наукової діяльності, оскільки відповідно до п. 12 ст. 1 Закону про науку, 

наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання 

нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження [1], а згідно зі ст. 1 Закону 

України «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність – це діяльність, 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг 

[11]. Такої позиції дотримується переважна більшість науковців. Так, О. Поліщук 

вказує, що інноваційною діяльністю є процес реалізації на ринку виготовлених в 

результаті завершених наукових досліджень нових або вдосконалених продуктів, 

[12, с. 169]. С. Покропивний визначає інноваційну діяльність як частину наукової 

діяльності, спрямовану на створення та впровадження результатів наукових та 

науково-технічних досліджень і розробок у новий або вдосконалений продукт чи 

технологічний процес [13, с. 24]. 

Таким чином, пропонуємо визначити поняття наукової інфраструктури як 

цілісної системи (сукупності науково-дослідних, науково-технологічних, науково-

технічних, науково-практичних установ, підприємств, організацій, їх об’єднань, 

асоціацій тощо будь-якої форми власності, що здійснюють наукову діяльність), в 

основу якої закладається функція забезпечення інтелектуальної творчої діяльності, 

спрямованої на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, з 

метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. 

Враховуючи те, що розвиток і збереження наукової інфраструктури 

визначені законодавцем як вид основної наукової діяльності, яка, в свою чергу, 

є визначальною ознакою наукової установи, вважаємо доцільним доповнити ст. 1 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» пунктом, в якому 

закріпити визначення поняття «наукова інфраструктура».  
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СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПРІОРИТЕТ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Одне з найбільш актуальних питань всього комплексу соціальних та 

гуманітарних наук – проблема євроінтеграції. Для України це, багато в чому, 

питання національного і ментального виживання, збереження як суб’єкта 

державної та міжнародної політики. Тому питання європейських цінностей – 

тобто тієї засадничої бази, на якій організовується європейська спільнота – є 

одним з найпріоритетніших.  

Європейський союз не так вже й радо приймає до своїх лав нові країни, 

радше останнім часом спостерігається і зворотній процес – внаслідок Brexit 

вперше ЄС покинула Великобританія. Втім, цей процес затягнувся не на один рік 

і супроводжується значною кількістю організаційних, економічних та соціальних 

проблем. Процес схвалення нового членства в ЄС є дуже повільним. З чим же це 

пов’язано? Чи говорить це про те, що якісь країни гідні для вступу до ЄС, а якісь 

ні? Навряд чи. Швидше, можна говорити про те, що протягом існування ЄС, у 

країнах, які вже довгий час входили до нього сформувався комплекс тих 

пріоритетів, які прийнято об’єднувати під назвою «європейські цінності». Тому 

було б доречно пояснити це явище або з’ясувати, чи не є воно насправді 

квазіявищем. 

Почати хочеться с того, шо такі цінності справді існують [1]. Із них можна 

виділити п’ять основних про які далі і буде мова. 

Інститут сім’ї. Інститут сім’ї в Європі, як і в усьому світі, дуже змінився. 

Цьому сприяло зрівняння в правах чоловіків і жінок, лояльне ставлення до 

матерів-одиначок, легалізація одностатевих шлюбів. Незважаючи на те, що форма 

і зміст сім’ї змінилися, для європейця вона залишилася і залишається головною 
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цінністю. Не дивно що 84% жителів Європи говорять про те, що сім’я для них 

важливіше друзів і роботи [2]. 

Хочеться також додати, що народження дитини вже не є обов’язком 

європейського громадянина перед суспільством. Багато подружь приймають 

рішення не заводити дітей. Це сприймається, як норма, але призводить до 

старіння нації. Тому ЄС виграє, залучаючи країни з більш консервативним 

ставленням до сім’ї – такі як Україна, Грузія і Туреччина. 

Ставлення до роботи. Варто також згадати ставлення європейців до роботи. 

58% європейців вважають, що робота дуже важлива в їх житті. За значущістю 

вона поступається тільки сім’ї. Проте, відношення до роботи безпосередньо 

залежить від матеріального добробуту нації: чим заможніша країна, тим більш 

захищеними є трудові права її громадян. У найрозвиненіших країнах Європи вже 

давно практикується скорочений робочий тиждень, робота у дистанційному 

форматі, соціальний захист співробітників. У країнах, що належать до так званої 

«другої швидкості розвитку» в Європі (переважно, країни півдня континенту) 

люди готові засиджуватися на своїх робочих місцях допізна, щоб домогтися більш 

високого рівня життя. Крім того це, переважно, країни малого та середнього 

бізнесу, де самозайняті господарі зацікавлені у розвитку своєї невеликої справи і 

готові поступатись власним відпочинком для її процвітання. У свою чергу саме 

для цих країн характерне переконання, що працьовитість – головна якість 

людини. Хоча в той же час в Ісландії, Данії, Швеції, Великобританії та Франції 

мало бажаючих працювати понаднормово [1]. 

Суспільні цінності. Далі хотілося б поговорити про саме європейське 

суспільство. Воно побудоване на принципах чесності та довіри. Ми всі звикли 

думати, що тут не ховаються від податків, уникають фінансових махінацій і не 

їздять «зайцем» у громадському транспорті. Але суспільні норми теж 

відрізняються в різних європейських країнах. Хотилося б розглянути ці 

відмінності за наступними критеріям: 

1. Взаємна довіра. Йдеться про довіру людей один до одного і до інформації, 

що їх оточує. Згідно з даними соціологічних досліджень, найбільш довірливі 

європейці живуть в Данії, Ісландії, Норвегії та Нідерландах, а найбільш підозрілі – 

на Кіпрі та в Туреччині. Звичайно на рівень довіри в суспільстві, в першу чергу, 

впливає економічне благополуччя в країні. Чим вище матеріальне становище 

населення, тим більше громадяни довіряють державному керівництву, засобам 

масової інформації та один одному. Хоча бувають винятки. До таких можна 

віднести, наприклад: Австрію, Люксембург та Бельгію. Там суспільство менш 

схильне до довіри, незважаючи на високі показники рівня життя в цих країнах. 

2. Ставлення до емігрантів. У питаннях емігрантів в Європі є дві проблеми: 

працевлаштування і асиміляція. Припустимо, на Мальті, в Угорщині, Грузії, на 

Кіпрі та у Великобританії тільки третина населення готова миритися з 

емігрантами, і то доти, поки всім вистачає робочих місць. Проте питання 
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включення емігрантів в суспільство викликають ще більше суперечок. У Західній 

Європі вважають, що емігранти повинні переймати європейську культуру, а от в 

Південно-Східній до прояву національних особливостей відносяться лояльніше. 

3. Захист навколишнього середовища. Екологічні катастрофи лякають всіх 

європейців, тому широкою популярністю користуються програми захисту 

навколишнього середовища. Наприклад, 60% жителів Голландії впевнені, що 

екологічної катастрофи можна запобігти, якщо знизити вплив людини на природу. 

А на Кіпрі 98% населення впевнені, що масштабна екологічна катастрофа 

загрожує планеті в найближчому майбутньому [1].  

Політичні уподобання. Звичайно не можливо не згадати політику. Для 

Західної Європи характерне переконання, що демократія – найкраща форма 

державного правління. Але чим далі на Схід, тим слабкіше демократичні традиції. 

Дуже цікаво також, що тільки жителі Нідерландів, Швейцарії та Великобританії 

повністю задоволені політичними системами в своїх країнах. 

Релігійні погляди. Останнім, що мені хотілося б обговорити це – звичайно 

релігія. Адже вона займає важливе місце в системі європейських цінностей. 

Наприклад, в Албанії, Косово, Білорусі, Грузії, на Кіпрі і в Греції 90% населення 

вважають себе віруючими. Атеїзм в європейській практиці – рідкість. Тільки 18% 

населення Франції вважають себе атеїстами, і це найбільший показник в Європі. Але 

релігійні переконання тут відрізняються один від одного. Для Туреччини і Мальти 

характеру незламна віра в пекло і рай, тоді як жителі Данії, Швеції, Іспанії та 

Португалії скептично ставляться до ідеї загробного життя. Жителі Норвегії, Данії, 

Нідерландів також найменше вірять в силу релігійних талісманів і оберегів [3]. 

Отже, після усього вищевикладеного можна з впевненістю констатувати, що 

європейські цінності існують і вони не є квазіявищем. Система цих цінностей 

являє собою наукове поле, яке варто вивчати з погляду фахівців соціальних та 

гуманітарних наук. На базі таких досліджень може будуватись 

мультидисциплінарне поле знань, які вартують соціального пропагування. 

Варто відзначити, що у європейському суспільстві, як і в будь-якому 

іншому, є свої недоліки. Але система європейських цінностей спрямована на те, 

щоб зробити життя комфортним для всіх людей. І здається немає нічого поганого 

в тому, щоб прагнути до такого суспільства і переймати позитивний досвід інших 

європейських країн. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

 

Винаходи українських вчених відомі усьому світі. Серед них такі як: 

гелікоптер, рідкий скальпель, гасова лампа, рентген (Іван Пулюй не встиг його 

запатентувати),  безкровний аналіз крові, балістична ракета та перший супутник 

Землі, електричний трамвай, екоавтомобіль (працює на повітрі) та інші. Так, 

перелік чималий та й значимість цих винаходів дуже велика, оскільки ними 

користується весь світ. Сьогодні українці продовжують творити свої винаходи, 

але найчастіше на теренах вже інших країн. 

Сучасна українська наука має безліч проблем та майже стоїть на місці. 

І така ситуація склалася не тому, що українці  стали байдужими до винаходів, а 

тому, що держава стала байдужа до них. Розпочнімо дослідження з самих 

зародків тяги до науки. Все починається ще зі школи, коли майбутній школяр 

повинен обрати не тільки свою майбутню професію, але й місце та університет. 

Зараз панує тенденція масового виїзду на навчання за кордон. і тепер це не тільки 

Польща, а Італія, Канада, Чехія. Тобто, молодь виїжджає на навчання, але по його 

закінченню не повертається додому, а залишається там через банально більшу 

заробітну плату. Якщо говорити про вітчизняну освіту, то багато хто вважає її 

неякісною і бачить причину занепаду науки. Хоча я не погоджуюся із таким 

твердженням. Стаття 53 Конституції України гарантує громадянам право на 

освіту і такі нововведення як єдиний державний кваліфікаційний іспит вважається 

її порушенням. Я вважаю, що кожен має право здобути освітній ступень 

«бакалавра» та «магістра» (найчастіше це відбувається за кошти фізичних осіб, 

так як бюджетні місця щороку скорочуються). Реалії України такі – мусиш здати 

ЗНО після школи, ЗНО на магістратуру, викласти купу грошей на підготовчі 

курси, вступити у ВУЗ, закінчити його та піти на роботу де заробітна плата є 

найменшою у Європі. Несправедливо правда? Держава вимагає знань, але не 

надає належної їх реалізації та оплати. Також можна говорити про те, що багато 

посад вимагає вищої освіти (навіть касир у магазині) і люди змушені її 

отримувати. Тому проблему начебто некваліфікованих кадрів із вищою освітою 

створюється самою державою. 

Насправді причини банальні і прості. Велика корумпованість української 

науки, дуже мале фінансування та виїзд науковців за кордон. Розглянем ці 

складові. 

Однією із проблем є корумпованість для отримання наукового звання. Тут 

мається на увазі, що багато наукових знань є просто купленими, особливо серед 
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гуманітарних та правознавчих наук. Хто має гроші той має звання. І дійсно на 

практиці так воно і є. Один з експертів запропонував запровадити на 

законодавчому рівні відповідальність науковців за якість наукового продукту й у 

разі прийняття до захисту або захисту дисертаційної роботи неналежної якості 

(плагіат, низький науковий рівень) позбавляти відповідного звання не лише 

дисертанта, а й усіх причетних до цього процесу науковців: голів і учених 

секретарів учених рад, наукових керівників, рецензентів, опонентів тощо. «Такий 

підхід різко зменшить кількість бажаючих керувати продажними вченими радами, 

підписувати липові експертні висновки, рецензії, відгуки тощо. Зменшення 

кількості липових науковців з фіктивними науковими ступенями та званнями 

сприятиме оздоровленню наукового клімату та полегшенню роботи справжніх 

науковців» [1, с. 74]. Але навіть якщо захист дисертації проводиться прозоро 

виникає проблема грошей – як простий викладач кафедри із заробітною платою 

трохи вище мінімальної може оплатити публікацію в закордонному виданні 

(близько 600 умовних одиниць), постійно брати участь в платних наукових 

конференціях , що також вимагає великих затрат та оплати проживання опонента 

та його комфортне проживання у вашому місті. З усього цього робим висновок – 

наука для багатих. Існують випадки коли претендент не може самостійно нести 

всі витрат та залишається невизнаним.  

Наступною головною проблемою є недофінансування. За даними 

офіційної статистики, на початку 1990-х в Україні було 1344 організації, які 

виконували наукові дослідження й розробки, а науковців налічувалося 

313 079 осіб. Станом на 2015 рік ці цифри зменшились до 978 і 63 864 відповідно. 

Зараз за кількістю науковців на 1 тисячу населення ми маємо один з найнижчих 

показників у Європі. Так, наприклад, тільки з 2010 по 2014 рік кількість 

аспірантів у Національній академії наук України, найбільшій науковій організації 

України, скоротилася з 2716 до 2045 осіб. Очевидно, не йдеться про те, що всі ці 

люди виїхали кордон, багато хто міг просто змінити сферу діяльності. Однак це 

теж, без сумніву, сигналізує про негативні тенденції в українській науці [2]. Через 

таке халатне ставлення і брак фінансування люди просто йдуть. Кілька років 

назад у новинах ми могли спостерігати страйк викладачів вишів хімічних, 

фізичних, природничих наук через не фінансування держави. Усі ці процеси 

характеризуються також відсутність сучасної техніки, що не дає змогу проводити 

досліди.  

Хоча існують ще в Україні талановиті молоді вчені, що їздять на закордоні 

конкурси та виграють їх, патентують свої винаходи та залишаються там для 

розвитку своєї справи. Серед факторів «переміщення» українських вчених на 

роботу за кордон можна назвати наступні:  

 бажання і можливість покращити своє економічне становище за рахунок 

підвищення рівня зарплатні та інших надходжень, грантів;  
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 пошук кращих умов праці і життя за кордоном (більших можливостей в 

медичному обслуговуванні, соціальному страхуванні, пенсійному забезпеченні, у 

цілому – в соціальній сфері);  

 страх залишитися на батьківщині без роботи з урахуванням тієї 

мінімальної уваги, яка приділяється зараз в Україні розвитку науки.  

 відсутність перспектив професійного розвитку;  

 проблеми з підвищенням кваліфікації, можливостями участі в зарубіжних 

наукових конференціях і т.п.;  

 відсутність можливості проводити серйозні наукові експерименти через 

те, що останнім часом фінансується в наукових організаціях лише зарплата, а от 

кошти на матеріали та обладнання не виділяються;  

 недостатнє науково-інформаційне забезпечення діяльності вчених;  

 невисокий попит в Україні на наукоємну і високотехнологічну вітчизняну 

продукцію;  

 непотрібність результатів наукових досліджень суспільству, керівництву 

країни;  

 падіння престижу науки в цілому в країні, що, до речі, виражається в 

прагненні молоді вступати в першу чергу у вузи, пов’язані з бізнесом, комерцією, 

і оминати вузи, що здійснюють підготовку спеціалістів за фундаментальними і 

природничими, а також гуманітарними напрямками [3, с. 132]. 

Варто сказати про те, що молоді вчені виїжджають не тільки в Канаду, 

США, Європейські країни, але і у Росію, що дуже негативно позначається на 

іміджу нашої держави.  

Не можна також оминати соціокультурні бар’єри. Серед них виділяють такі, як: 

1) дефіцит кваліфікованих кадрів; 

2) нерозвиненість сучасної культури наукової діяльності; 

3) девальвація соціального капіталу науки (92% експертів вказали, що 

престиж професії вченого за останні роки знизився, причому три чверті оцінили 

це зниження як істотне); 

4) «погане знання англійської мови і недостатнє використання новітніх 

інформаційних технологій». 

Серед іншого були названі такі причини як старіння кадрів; труднощі в 

залученні талановитої молоді в науку через відсутність необхідних умов; «слабка 

інтеграція української науки у світову»; «нав’язана Україні ззовні роль донора 

науково-технічного потенціалу» і нарешті «переважання кон’юнктурних аспектів 

над змістовно-науковими». Ставлення держави до вітчизняної науки експерти 

оцінили як вкрай незадовільне – 1,9 бала за 10-бальною шкалою. Так само низько, 

на рівні двох балів оцінено і бажання бізнесу фінансово підтримувати науку. 

Негативно оцінено і ставлення ЗМІ до науки (2,9 бала за 10-бальною шкалою, де 

«1» означає неадекватне висвітлення стану та ролі вітчизняної науки, а «10» – 
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адекватне висвітлення). На думку експертів, в українському суспільстві немає і 

достатнього розуміння ролі науки (3,8 бала за 10-бальною шкалою, де «1» означає 

повне нерозуміння ролі науки, а «10» – повне розуміння ролі науки). Хоча за 

даними моніторингу громадської думки переважна більшість населення України 

розуміє визначальну роль науки для розвитку сучасного суспільства [4]. 

Отже, стан української науки є жахливим. Такий процес відбувся через 

цинічну байдужість держави, яка не дбає про своє майбутнє. Хоча ми тягнемся до 

Європи, але стара бюрократична система залишається основним принципом 

нашого існування. Усе це проявляється у наявності папірця про освіту для певної 

посади, що змушує багатьох здобувати вищу освіту; складна процедура вступу до 

магістратури, що також себе не виправдовує та вважається громадкістю 

антиконституційною і часто не забезпечує гідного рівня життя; корумпованість у 

колах вчених;  відсутність фінансування науковців та байдуже ставлення до їх 

міграції.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.Петрушина Т. О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та 

зарубіжних експертів). Вісник НАН України. № 11. 2017. С. 66–80 

2. Відтік мізків за кордон: що може зробити Україна, поки не пізно. 

URL:https://zik.ua/news/2018/05/21/vidtik_mizkiv_za_kordon_shcho_mozhe_zrobyty_

ukraina_poky_ne_pizno_1328437 

3. Шульц В. М., Саркісян Л. Г. Проблеми та наслідки інтелектуальної 

міграції в Україні в умовах глобалізації. Вісник студентського наукового 

товариства ДонНУ імені Василя Стуса. Том 1. № 9. 2017. С. 131–134 

4. Стан і перспективи науки в Україні (за даними соціологічних 

досліджень). Наукова доповідь Т. О. Петрушиної. URL: http://i-

soc.com.ua/ua/news/stan-i-perspektivi-nauki-v-ukraini-za-danimi-sociologichnih-

doslidzhen.-naukova-dopovid-t.o.-petrushinoi 

http://i-soc.com.ua/ua/news/stan-i-perspektivi-nauki-v-ukraini-za-danimi-sociologichnih-doslidzhen.-naukova-dopovid-t.o.-petrushinoi
http://i-soc.com.ua/ua/news/stan-i-perspektivi-nauki-v-ukraini-za-danimi-sociologichnih-doslidzhen.-naukova-dopovid-t.o.-petrushinoi
http://i-soc.com.ua/ua/news/stan-i-perspektivi-nauki-v-ukraini-za-danimi-sociologichnih-doslidzhen.-naukova-dopovid-t.o.-petrushinoi


 35 

 

ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА  

ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 
 

Багаденко І. П., 

начальник 2-го НДВ НДЛ кримінологічних досліджень 

та проблем запобігання злочинності 

Державного науково-дослідного інституту МВС України, 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ 

НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ, ЩО 

ПОСЯГАЮТЬ НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ТА 

НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІТЕЙ 
 

Згідно з розділом IV Кримінального кодексу України (далі – ККУ) до злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей відносяться: зґвалтування 

(чч. 3, 4 ст. 152 ККУ); сексуальне насильство (чч. 3, 4 ст. 153 ККУ); примушування до 

вступу у статевий зв’язок (ст. 154 ККУ); статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку (ст. 155 ККУ); розбещення неповнолітніх (ст. 156 ККУ). 

Враховуючи той факт, що сучасні тенденції спілкування дітей, прояву 

соціальної активності тощо, які здійснюються посередництвом мережі Інтернет та 

відповідних допоміжних засобів електронної комунікації, основні загрози статевій 

свободі та недоторканості дітей перейшли у безмежний кіберпростір. Незважаючи на 

обізнаність неповнолітніх користувачів у сфері новітніх технологій, вони все одно 

залишаються найуразливішими об’єктами злочинів вище зазначеної категорії. Цьому 

сприяє ряд вікових, психологічних та інших факторів, зокрема, відсутність життєвого 

досвіду, підвищений рівень довіри, надмірна зацікавленість невідомими або 

забороненими тематиками тощо. 

Зазначене безпосередньо впливає на процес виявлення та документування 

злочинів, викликаючи пошук нових способів та методів збору інформації, шляхів 

встановлення особистості та місця знаходження підозрюваних осіб. 

Так, головна роль у запобіганні та припиненні стосовно дитини будь-яких 

протиправних діянь відводиться підрозділам ювенальної превенції Національної 

поліції України [1]. 

Підрозділ кіберполіції Національної поліції України вживає заходів щодо 

попередження та протидії кримінальним правопорушенням, механізм підготовки, 
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вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку [2]. 

Відповідно до розділу XVI ККУ злочинами у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку є несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку (ст. 361 ККУ); створення з метою використання, розповсюдження або 

збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або 

збут (ст. 361-1 ККУ); несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з 

обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої 

інформації (ст. 361-2 ККУ); несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, 

яка має право доступу до неї (ст. 362 ККУ); порушення правил експлуатації 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту 

інформації, яка в них оброблюється (ст. 363 ККУ); перешкоджання роботі 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження 

повідомлень електрозв’язку (ст. 363-1 ККУ). 

У той же час, сучасними різновидами сексуальних домагань є не 

криміналізовані протиправні діяння, іменовані як секстинг (інтимне спілкування за 

допомогою листування або телефонних розмов, надсилання (обмін) інтимних 

фотографій та будь-який прояв сексуальності за допомогою засобів зв’язку) [3], 

грумінг (встановлення дорослими дружніх та довірливих відносин з неповнолітніми 

особами через Інтернет для вступу з ними в інтимний зв’язок, шантажування та 

залякування) [4] та інші, котрі в непоодиноких випадках стають, так би мовити, 

стадіями підготовки до вчинення злочинів, передбачених розділом IV ККУ. 

Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в 

запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні [5], до 

участі у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених проти 

життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ ІХ цієї 

Інструкції) залучається психолог та інші працівники поліції відповідної кваліфікації 

(за необхідності). До участі у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень 

у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку (кіберзлочинів) (розділ XV цієї Інструкції) залучається працівник 

підрозділу кіберполіції Національної поліції України та інші (за необхідності). 
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Отже, за відсутності нормативної регламентації дій працівника ювенальної 

превенції під час виявлення протиправних діянь, що посягають на статеву свободу та 

недоторканність дітей і здійснюються з використанням сучасних електронних засобів 

електрозв’язку, ми можемо розуміти в контексті зазначеного вище нормативно-

правового акту участь працівника ювенальної превенції у виявленні та 

документуванні обумовлених протиправних діянь за категорією «інших працівників 

поліції». Крім цього, зважаючи на особливості вчинення протиправних діянь у 

кіберпросторі, виявлення та документування останніх потребує наявності спеціальних 

знань у сфері протидії кіберзлочинності. Це викликає необхідність тісної взаємодії 

між підрозділами ювенальної превенції та кіберполіції. Відповідно до ст. 41 

Кримінального процесуального кодексу України працівники поліції під час 

досудового розслідування можуть проводити окремі слідчі дії лише за наявності 

письмового доручення слідчого (прокурора). 

Таким чином, можна окреслити ряд проблемних питань організаційно-

правового характеру, які виникають під час виявлення та документування 

найпоширеніших протиправних діянь, що посягають на статеву свободу та 

недоторканність дітей. До них відносяться окремі правові прогалини щодо: 

регламентації повноважень працівника ювенальної превенції під час документування 

зазначених протиправних діянь до моменту відкриття кримінального провадження; 

криміналізації окремих протиправних діянь, що посягають на статеву свободу та 

статеву недоторканість дітей; регламентації дій працівника ювенальної превенції у 

складі слідчо-оперативної групи під час виявлення зазначених протиправних діянь, 

що здійснюються з використанням сучасних електронних засобів електрозв’язку; 

організації взаємодії підрозділів ювенальної превенції та кіберполіції тощо. 
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ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ЛІСОЗАГОТІВЛІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

 

Одне із основних положень наукової методології – необхідність  вивчати усі 

явища у розвитку. З огляду на те, що основним прийомом статистичного аналізу є 

порівняння досліджуваних сукупностей , то вивчення рядів динаміки в статистиці 

дає можливість робити статистичні порівняння явищ як в процесі їх розвитку у 

часі, так і по різних формах і видах процесів. Розглянемо як змінювалась 

злочинність у лісовому господарстві та лісозаготівлі за останні три роки. 

За статистичними даними Генеральної прокуратури України за останні три 

роки (2017 – 2019 рр.) зменшилась кількість облікованих кримінальних 

правопорушень у сфері лісового господарства та лісозаготівлі на 16,8 %, у т.ч. 

особливо тяжких – на 15%, тяжких – на 15,3%, а середньої тяжкості – зросла на 

6,6 %. Проте відсоток особливо тяжких злочинів від кількості облікованих 

кримінальних правопорушень у лісовій галузі майже залишився незмінним – 

3,4 % (2017 – 3,4%, 2018 –3,9%, 2019 – 3.4%), але тяжких зріс з 37,5 % у 2017 р. до 

38,2%  у 2019 р., а середньої тяжкості – з 27,9 % у 2017 до 35,8 % у 2019 [1].  

У цілому за 2019 року питома вага особливо тяжких і тяжких кримінальних 

правопорушень у сфері лісового господарства та лісозаготівлі складала 41,7% від 

загальної кількості облікованих злочинів у вказаній сфері. У 2017 році цей 

показник складав 40,9 %. У 2018 році – вже майже половину всіх облікованих 

кримінальних правопорушень у сфері лісового господарства та лісозаготівлі 

(48,7 %). Все це свідчить про високий рівень суспільної небезпеки кримінальних 

правопорушень у сфері лісового господарства та лісозаготівлі. 

За структурою переважну більшість облікованих кримінальних 

правопорушень у сфері лісового господарства та лісозаготівлі складають злочини 

проти власності та у сфері службової діяльності й лише невеликий відсоток 

належить до злочинів у сфері господарської діяльності. За останні три роки 

відсоток кримінальних правопорушень проти власності від загальної кількості 

облікованих кримінальних правопорушень у лісовій галузі зріс з 37,4 % у 2017 р. 

до 41,1% у 2019 р. (у 2018 р. – 52,2%). З них привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем складає значний 

відсоток: у  2017 році 79,7 %, у 2018 році – 70 %, у 2019 р. – 54,7 % [1]. 
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Одночасно відсоток  злочинів проти власності у великих та особливо 

великих розмірах (від кількості злочинів проти власності) у 2019 р. порівняно 

з 2017 р. зменшився – з 16,2% до 10,8%. 

У сфері службової діяльності кількість кримінальних правопорушень 

зберігає стабільно високий відсоток. За 2019 р. він складав майже половину 

(48,8 % ) від загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень у 

сфері лісового господарства та лісозаготівлі( у 2017 р. – 52,8%). Серед зазначених 

видів злочинів хабарництво та одержання неправомірної вигоди за останні три 

роки становить в середньому 12,7% [1]. 

За останні три роки спостерігається зменшення кількості кримінальних 

правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про підозру: зі 184 осіб у 

2017 р. до 133 осіб у 2019 р. (зменшилась на 27,7%). Відсоток зазначених 

кримінальних правопорушень (від загальної кількості облікованих кримінальних 

правопорушень у галузі лісового господарства та лісозаготівлі) у 2019 р. також 

знизився порівняно з 2017 р.: з 31% до 26,9%. Подібна тенденція характерна для 

кількості кримінальних правопорушень, за якими провадження направлені до 

суду з обвинувальним актом, у тому числі з угодою: з 30 % у 2017 р. до 24,5 % 

у 2019 р. Відсоток кримінальних правопорушень, за якими провадження 

направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності зменшився з 0,3% у 2017 р. до 0,2 % у 2019 р. (хоча у 2018 р. цей 

відсоток зріс порівняно з 2017 р. майже у 2 рази). 

Зменшилась кількість кримінальних правопорушень, у яких провадження 

закрито, у тому числі за ч.1 п.п.1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК України: з 32,3 % у 2017 р. 

до 25,5 % у 2019 р. Усі кримінальні провадження закрито за зазначеними 

пунктами. 

За останні три роки спостерігалося зниження рівня установленої суми 

матеріальних збитків.  Зокрема,  установлена  сума матеріальних збитків у 2017 р. 

дорівнювала 52657,6 тис. грн., у 2018 р. – 4898,42 тис. грн., у 2019 р. – 

19147,93 тис. грн. (тобто установлена сума збитків за три роки зменшилась на 

27,7%). З них відшкодовано у 2017 р. – 1137,59 тис. грн., у 2018 р. – 

291,98 тис. грн., у 2019 р. – 2347,21 тис. грн. (тобто, відсоток відшкодування 

збитків у 2019 р. зріс порівняно з 2017 р. з 2,2 % до 12,2 %). 

За статистичними даними Генеральної прокуратури України за 2017 – 

2018 рр. щодо кількості виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 

у галузі лісогосподарства та лісозаготівлі, розслідування за якими закінчено у 

звітному періоді, можна констатувати її зменшення з 136 у 2017 р. до 116 у 

2019 р. або на 14,7%. Із числа вказаних осіб збільшився відсоток тих 

правопорушників, які вчиняли злочини у складі груп (2017 р. – 10,3 %, 2018 р. – 

10,8%, 2019 р. – 12,1 %). З них простежується тенденція до зростання у складі 

організованої групи або злочинної організації: у 2017 р. – 1,5 % (від кількості 

виявлених осіб), у 2018 р. – 1,8 %, у 2019 р. – 2,6 %. 
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За службовим становищем та соціальним станом серед виявлених осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення у сфері лісового господарства та 

лісозаготівлі, виокремлюються: 

– керівники підприємств, організацій, установ (2017 р. – 10,3 %, 2018 р. – 4,5 %, 

2019 р. – 5,2 %); 

– керівники підрозділів (відділів, секцій і т.п.) (2017 р. – 0,7 %, 2018 р. – 0,9 %, 

2019 р. – 0 %); 

– державні службовці всіх категорій (2017 р. – 0,7 %,  2018 р.– 0,9 %, 2019 р. – 0 %); 

– власники, співвласники підприємств (2017 р. – 2,2 %, 2018 р. – 0 %, 2019 р. – 0 %); 

– приватні підприємці, фермери (2017 р. – 5,9 %, 2018 р. – 1,8 %, 2019 р. – 6,0 %) [1]. 

Такі низькі абсолютні та відносні показники кількості службових осіб в 

контексті розподілу за службовим становищем та соціальним станом виявлених 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в аналізованій сфері, свідчать про 

наявність високого рівня латентності вчинених злочинів. 

Варто звернути особливу увагу на те, що здебільшого досліджувані злочини 

носять штучно-латентний та природно-латентний характер. Тому слід розрізняти 

фактично виявлені та реально вчинені злочини. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 

 

Сьогодні внутрішня безпека держави є своєрідною характеристикою і 

необхідною умовою життєдіяльності людини, суспільства, держави та її 

інститутів, а забезпечення цієї безпеки має розглядатися як невід’ємна частина 

державної політики, тобто як одна з найбільш важливих функцій діяльності 

держави та один з основних напрямів діяльності її правоохоронних органів, який 

ґрунтується на загальних принципах, методах та формах управління у сфері 

внутрішньої безпеки держави. Проте, забезпечення захисту внутрішньої безпеки 

держави органами системи Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) 

має свої особливості, що залежать насамперед від характеру завдань та функцій, 

які уповноважені здійснювати відповідні структурні підрозділи органів системи 

МВС у сфері захисту людини і громадянина, суспільства, держави та її 

інститутів від внутрішніх загроз. 

Закріплене у статті 3 Конституції України положення про те, що людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю [1], вимагає від держави створення відповідної 

системи державних та правоохоронних органів, діяльність яких була би 

безпосередньо пов’язана із забезпеченням захисту внутрішньої безпеки України. 

Наразі європейська інтеграція є стратегічним напрямом нашої держави, 

який зобов’язує Україну забезпечувати ефективне функціонування існуючих 

правових інституцій, що гарантують утвердження верховенства права та 

укріплення інституцій всіх рівнів у сфері внутрішньої безпеки України як 

правоохоронних органів держави в цілому, так і органів системи МВС зокрема. 

Вказане, у свою чергу, стало необхідною умовою здійснення широкомасштабної 

реформи МВС України з переорієнтацією всієї діяльності системи МВС із 

«силової моделі» до «сервісної служби» та створення сучасної правоохоронної 

системи, нових підрозділів апарату Міністерства, органів, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління системи МВС, оновлення 

особового складу відомства, створення нових правоохоронних структур – 

Національної гвардії України та Національної поліції України тощо.  

Виникнення суттєвих ризиків суверенітету та територіальної цілісності 

держави на Сході України внаслідок військової агресії Російської Федерації та 
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окупації нею Автономної Республіки Крим, що зумовлюють зростання реальної 

загрози національній безпеці України, а також низький рівень соціального 

захисту населення спонукають керівництво держави та її органи на 

удосконалення правового механізму діяльності сектору безпеки. 

Досліджуючи забезпечення захисту внутрішньої безпеки держави органами 

системи МВС, доцільно визначити основні функції держави загалом. Вчений 

В. Нерсесянц пропонує віднести до основних функцій держави правотворчу, 

правозастосовну, правоохоронну та зовнішньодержавну функції. До того ж три 

перших вважаються внутрішніми функціями, пов’язаними із забезпеченням 

внутрішньої безпеки, суверенітету держави, а четверта – зовнішньою функцією, яка 

характеризує забезпечення зовнішнього суверенітету держави. Він також зазначає, 

що внутрішні й зовнішні функції держави тісно взаємопов’язані між собою, вони 

доповнюють і підкріплюють одна одну [2, с. 67–68]. Зрозуміло, що ми погоджуємося 

з таким твердження. Оскільки, неможливо уявити розвиток і функціонування 

держави хоча б без однієї із запропонованих автором основних функцій держави. 

У сучасних умовах виникають нові складні завдання та напрями діяльності 

правоохоронних органів держави, які вони повинні вирішувати. Тому постає 

необхідність удосконалення механізму держави в специфічному змісті її 

діяльності як суб’єкта системи забезпечення захисту внутрішньої безпеки. 

Ці виклики випливають із розподілу завдань та функцій серед відповідних 

правоохоронних органів системи МВС, що і визначає розвиток сучасних форм та 

методів діяльності, закріплених в законах та нормативно-правових актах. 

Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018. № 2469-VIII до загроз пріоритетів у сфері забезпечення захисту 

внутрішньої безпеки держави віднесено: 1) державну безпеку як захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від 

реальних і потенційних загроз невоєнного характеру; 2) громадську безпеку і 

порядок як захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, 

прав і свобод людини та громадянина, забезпечення яких є пріоритетним 

завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють узгоджені 

заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу загроз [3]. 

Однак, для запобігання внутрішнім загрозам при організації 

функціонування апарату державних органів влади всередині країни, на нашу 

думку, безумовним пріоритетом у сфері внутрішньої безпеки держави має бути: 

підвищення рівня соціального захисту населення; забезпечення охорони здоров’я 

медичної допомоги та медичного страхування державним фінансуванням 

відповідно до соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-

профілактичних програм медичних гарантій для громадян України; ефективна 

робота у сфері розвитку освіти та науки; стабільне функціонування законодавчого 
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та виконавчих органів державної влади; сталий економічний розвиток держави, 

фінансово-банківської системи, цифрової економіки, айті-технологій, віар-

технологій, прогресивної цифрової податкової системи, що забезпечують 

достойне життя людей; політична стабільність і рівновага; єдина національна 

ідеологія, що об’єднує людей та суспільство для сталого розвитку нашої держави; 

інформаційна безпека; ефективна діяльність правоохоронних органів; незалежна 

та ефективна судова система як окрема гілка державної влади. 

Натепер до загальної структури системи МВС входять: 1) апарат МВС; 

2) Головний сервісний центр МВС та територіальні сервісні центри МВС як 

територіальні органи МВС; 3) навчальні заклади та науково-дослідні установи, що 

належать до сфери управління МВС; 4) Національна гвардія України (далі – НГ) 

як військове формування з правоохоронними функціями; 5) заклади охорони 

здоров’я, та підприємства, що належать до сфери управління МВС.  

Також, до органів системи МВС відносяться: 1) МВС; 2) Центральні органи 

виконавчої влади (далі – ЦОВВ) – Національна поліція України (далі – НП), 

Державна прикордонна служба України (далі – ДПС), Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), Державна міграційна служба України (далі 

– ДМС), діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ України згідно закону. 

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про національну безпеку 

України» від 21.06.2018 сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох 

взаємопов’язаних складових: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий 

комплекс; громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у 

забезпеченні національної безпеки [3]. Зупинимось на секторі безпеки до якого, 

наряду з іншими органами держави, входять сили безпеки правоохоронних органів 

системи МВС, такі як: 1. НГ як військове формування з правоохоронними функціями; 

2. ЦОВВ – НП, ДПС як правоохоронний орган спеціального призначення, ДСНС, 

ДМС; 3. Розвідувальний орган України у складі ДПС, на які Конституцією та 

законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України, 

до якої входить і внутрішня безпека держави. 

Водночас, захист внутрішньої безпеки держави нині здійснює МВС, яке є 

ЦОВВ, що входить до сил безпеки і забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сферах: 1) забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 

суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і 

правопорядку, а також надання поліцейських послуг; 2) захисту державного 

кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) 

економічній зоні; 3) цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 

ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 

4) міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) 
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міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, зокрема біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів. 

Крім цього, забезпечення захисту внутрішньої безпеки держави здійснюють 

правоохоронні органи системи МВС, що входять до сил безпеки, зокрема: 1. НП, яка 

є ЦОВВ, що забезпечує громадську безпеку і порядок, охорону прав і свобод 

людини, інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, а також надає 

визначені законом послуги з допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. 2. НГ, яка є військовим формуванням з правоохоронними функціями, 

призначеним для виконання завдань щодо захисту та охорони життя, прав, свобод і 

законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших 

протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської 

безпеки, а також у взаємодії з іншими органами - із забезпечення державної безпеки і 

захисту державного кордону України, припинення терористичної діяльності, 

діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих 

злочинних груп та організацій. У мирний час НГ входить до складу сил безпеки і 

виконує правоохоронні функції, а також розвиває спроможності, необхідні для 

виконання завдань у складі сил оборони тощо. 3. ДПС є правоохоронним органом 

спеціального призначення, що реалізує державну політику у сфері безпеки 

державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній 

(морській) економічній зоні. 4. ДСНС є ЦОВВ, що реалізує державну політику у 

сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

проведення аварійно-рятувальних робіт, пожежогасіння, пожежної та техногенної 

безпеки, роботи рятувальних служб під час аварій, а також гідрометеорологічної 

діяльності. 5. ДМС, яка є ЦОВВ, що реалізує державну політику у сферах міграції 

(імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, зокрема біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів [3]. 

Водночас, відповідно до ст. 1 Закону України «Про розвідувальні органи 

України» від 22.03.2001. № 2331-ІІІ, розвідувальні органи України – це 

спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності. 

Розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний державний 

орган, так і у складі ЦОВВ [4]. 

Сьогодні розвідувальний орган України спеціально уповноваженого ЦОВВ 

у справах охорони державного кордону, що входить до органів системи МВС, 

здійснює розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та імміграційної 

політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного 

кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні. 

Основними завданнями розвідувальних органів України є: добування, 

аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної влади 
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розвідувальної інформації; здійснення спеціальних заходів, спрямованих на 

підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, 

політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, 

зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку, 

захисту та охорони державного кордону; участь у боротьбі з тероризмом, 

міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних 

засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною 

міграцією у порядку, визначеному зазначеним вище законом тощо. 

Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань щодо 

отримання розвідувальної інформації, вони застосовують методи і засоби 

оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992. № 2135-ХІІ. 

Таким чином, викладене дає підстави для таких висновків. По-перше, на 

сучасному етапі розвитку України однією із основних функцій держави вважається 

правоохоронна внутрішня функція органів системи МВС, яка забезпечує захист 

внутрішньої безпеки, суверенітет держави, а також охороняє життєво важливі 

інтереси від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру 

внутрішньополітичній сфері безпеки держави. По-друге, на нашу думку, під 

забезпеченням захисту внутрішньої безпеки держави органами системи МВС 

слід розуміти, систему правових, організаційних, розвідувальних, інформаційних, 

кадрових, інших заходів та суспільних відносин, які здійснюються спеціальними 

суб’єктами, органів системи МВС їх уповноваженими посадовими особами на 

виконання внутрішньої правоохоронної функцій держави щодо забезпеченням 

захисту внутрішньої безпеки, суверенітету держави, закріплених у нормативно-

правових актах, підкріплених теорією та практикою державного та адміністративного 

управління однорідної діяльності зазначених органів та посадових осіб з метою 

забезпечення верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, 

інтересів суспільства, держави, та її інституцій від внутрішніх загроз. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Одним із невід’ємних складників державної політики є забезпечення 

внутрішньої безпеки, спрямованої на захист життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства та держави. Нинішня воєнно-політична обстановка, 

ситуація щодо боротьби з пандемією коронавірусу в Україні, внутрішні загрози, 

що становлять значну небезпеку життєдіяльності людей, суспільства та держави 

(політичні, економічні, соціальні, інформаційні, екологічні тощо) зумовлюють 

необхідність розроблення науково обґрунтованої державної політики 

національної безпеки, складником якої є внутрішня безпека, та пошуку нових 

підходів і принципів до її формування й реалізації. 

Враховуючи, що процес забезпечення безпеки є перманентним (постійно 

зменшуючи або знешкоджуючи одні небезпеки чи загрози, з впливом часу 

неминуче виникають інші, змінюються лише їх пріоритети), він вимагає постійно 

здійснювати моніторинг ситуації, науково осмислювати шляхи забезпечення 

безпеки в тих реальних ситуаціях, що складаються. Отже, внутрішня безпека в 

державі всебічно залежить від співвідношення реально існуючих загроз і 

небезпек та здатності розпізнавати такі виклики і своєчасно вживати необхідні 

заходи для їх нейтралізації. Іншими словами безпека в державі великою мірою 

залежить від ефективного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки, 

що має ґрунтуватися на загальних принципах, методах та формах управління і 

залежить від характеру державних завдань та функцій із забезпечення 

внутрішньої безпеки, системи органів, що її забезпечують, їхніх повноважень, 

форм і методів професійної діяльності. 

Тому сьогодні для забезпечення внутрішньої безпеки в державі важливого 
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значення та актуальності набуло управління ризиками й створення інтегрованої 

системи управління ризиками у сфері громадської безпеки та цивільного захисту 

(далі – ІСУР). Створення та функціонування ІСУР як частини системи 

забезпечення безпечного середовища життєдіяльності людей дасть змогу: 

- своєчасно виявляти ризики; 

- оцінювати істотність ризиків і вживати заходів щодо мінімізації як в 

частині ймовірності реалізації ризиків, так і в частині впливу на діяльність всієї 

системи МВС;  

- уникати стратегічних помилок, що можуть призводити до значних втрат у 

майбутньому; 

- підвищити якість діяльності органів системи МВС та забезпечити швидке і 

компетентне реагування на надзвичайні ситуації і події, що загрожують особистій 

чи публічній безпеці; 

- вживати запобіжних заходів щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку в державі шляхом виконання превентивних програм і підвищення 

спроможностей органів системи МВС.  

Управління ризиками, так само як і вироблення політики безпеки, є 

надзвичайно важливе, оскільки типовий набір захисних заходів, вибраний на 

основі уявлення про типові ризики або взагалі без жодного аналізу ризиків, 

досить часто є неефективним. Суть заходів щодо управління ризиками полягає у 

тому, щоб оцінити їх розмір, прийняти безліч рішень, проаналізувати велику 

кількість якісних та кількісних показників для вжиття єдино правильних та 

економічно виправданих заходів. Таким чином управління ризиками включає два 

види діяльності, які чергуються циклічно: оцінка ризиків; вибір ефективних 

захисних засобів (нейтралізація ризиків). 

Сьогодні в Україні вивчення підходів до оцінки ризиків, застосування 

методологій оцінки та використання міжнародних стандартів набувають 

особливої актуальності, адже оцінка ризиків з одного боку є ефективним 

превентивним механізмом протидії злочинності, корупції, порушення вимог 

законодавства тощо, з іншого – способом забезпечення відповідності заходів, які 

вживаються для подолання цих порушень. 

У міжнародному стандарті ISO 31000:2009 ризик визначено як вплив 

невизначеності на опрацьоване завдання. Відповідно до цього документа ризик – 

це наслідок встановлення та досягнення організаційних завдань за невизначеності 

довколишнього середовища [1]. Звідси, невизначеність породжується зовнішніми 

та внутрішніми факторами, які неможливо повністю контролювати, однак які 

можуть негативно вплинути на виконання завдання чи відтермінувати його [2]. 

Не дивлячись на те, що Стандарт ISO 31000:2009 є документом, який пропонує 

концептуальні керівні принципи при розробці та впровадженні проектів та 

концепцій ризик-менеджменту, за мету він не ставить приведення всіх організації 

під «спільний знаменник». Адже управління ризиками має бути адаптоване до 
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відповідних умов і потреб, а також структури конкретної організації. При цьому 

стандарт може ефективно використовуватись усіма організаціями, незважаючи на 

їх форму власності та спрямування діяльності. Цей міжнародний стандарт може 

застосовуватись до будь-якого типу ризиків (у тому числі корупційних), 

незалежно від того, яку природу та наслідки вони мають. А це є особливо 

актуально на сучасному етапі розвитку суспільства.  

Стандарт ІSО 31000:2009 для загального оцінювання ризику та процесу 

управління ризиком визначає такі основні елементи: обмінювання інформацією 

та консультування; установлення контексту (оточення); загальне оцінювання 

ризику (його ідентифікація, аналіз та оцінювання); оброблення ризику; 

моніторинг і критичне аналізування [1]. 

Оцінювання ризику згідно зі стандартом ISO 31000:2009 спрямовано на 

одержання відповідей на такі питання: що може трапитися й чому 

(ідентифікування ризику)? які будуть наслідки? яка ймовірність їх виникнення в 

майбутньому? чи є якісь фактори, які зменшать наслідки ризику або знизять 

ймовірність ризику? чи є ризик припустимим або прийнятним, і чи 

потребуватиме він подальшого оброблення? 

Процес управління ризиками згідно з цим стандартом починається з 

встановлення «контексту», тобто визначення зовнішніх і внутрішніх факторів, які 

слід враховувати при управлінні ризиком, та встановлення сфери застосування 

критеріїв ризику і менеджменту ризику, необхідних для визначення політики 

щодо управління ним. Даний етап передує етапові ідентифікації ризиків. 

Розробляються запитальники, анкети тощо, які направляються реципієнтам, а 

потім опрацьовуються та структуруються. При цьому «комунікації та 

консультування», що здійснюються, – це безперервні інтерактивні процеси, що 

виконуються органом для забезпечення, поширення або отримання інформації та 

участі в діалозі з причетними сторонами з питань, що належать до менеджменту 

ризику [3].  

Оцінка ризику відповідно до Стандарту ISO 31000:2009 складається із трьох 

етапів: ідентифікація (визначення, складання переліку та опису елементів ризику); 

аналіз (процес вивчення природи і характеру ризику та визначення його рівня); 

безпосередня оцінка або визначення ступеню ризику (порівняння результатів його 

аналізу з критеріями ризику для визначення його прийнятності) [3].  

У стандарті ISO 31000:2009 етап аналізу ризику пов’язаний із розвитком 

розуміння кожного ризику, його наслідків та ймовірностей цих наслідків. Аналіз 

ризиків полягає у визначенні відносно кожної конкретної загрози наступних 

характеристик: загальний рівень ризику; рівень ефективності заходів, що 

вживаються на даний момент для попередження або зниження такого ризику; 

чистий рівень ризику. Стандарт ISO 31000:2009 не надає переваги кількісним або 

якісним методам аналізу ризику, оскільки, на думку фахівців даної організації, всі 

методи є важливими.  
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Важливим є також етап управління ризиками (безпосередня оцінка) – процес 

удосконалення наявних та розроблення і впровадження нових методів управління 

ризиками. Управління ризиками охоплює оцінку та вибір альтернатив, а також 

аналіз витрат і переваг та оцінку нових ризиків, що можуть бути спричинені 

вибором того чи іншого методу управління ризиками. 

Після оцінки ризику здійснюється стадія «Обробка ризику», як процес його 

модифікації шляхом виключення ризику через прийняття рішення про відмову 

від діяльності, в процесі або в результаті якої може виникнути небезпечна подія, 

усунення джерел ризику, зміни наслідків небезпечної події. 

Моніторинг та аналіз – це систематичні перевірки, нагляд, обстеження та 

визначення стану управління ризиками, що проводяться для ідентифікації 

необхідних змін чи очікуваного рівня функціонування, а також для встановлення 

ступеня його адекватності та ефективності. Вони повинні включати всі аспекти 

процесу ризик-менеджменту з метою: гарантувати, що методи управління 

ризиком ефективні і достатні як при розробці, так і при реалізації; придбання 

додаткової інформації для поліпшення оцінки ризику; аналізу та накопичення 

досвіду з ризикових випадків; виявлення змін у зовнішньому і внутрішньому 

контексті, включаючи зміни в критеріях ризику і самому ризику; ідентифікації 

нових ризиків [3].  

Виходячи із зазначеного, вважаємо, що для побудови комплексної моделі 

оцінювання ризиків та управління ними у сфері громадської безпеки та 

цивільного захисту необхідно застосовувати міжнародні та національні стандарти 

управління ризиками. Це дасть змогу: оцінити заходи щодо управління ризиками, 

виявити слабкі та сильні аспекти вжиття тих чи інших заходів, зменшити витрати, 

внести необхідні зміни в організаційну структуру, підвищити ефективність тощо. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ШЛЯХІВ 

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ  

НА ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ  

 

Аналіз місця й ролі України у глобальному світі свідчить, що головною 

зовнішньою небезпекою для нашої країни вже шостий рік є збройна агресія 

Російської Федерації на Донбасі й анексія Криму. Тому особливо актуальними на 

сьогодні залишаються дослідження шляхів урегулювання російсько-українського 

збройного конфлікту, а також деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій на Сході України.  

Так, на замовлення Департаменту організаційно-апаратної роботи 

МВС України й на виконання пункту 2 розділу 1.1 Плану заходів із підготовки 

системи МВС до відновлення публічної безпеки та правопорядку в окремих 

районах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом МВС України 

від 13.07.2018 № 611, авторським колективом Державного науково-дослідного 

інституту МВС України у 2019 році проводилося наукове дослідження за темою 

«Оптимальні моделі відновлення державного суверенітету, забезпечення безпеки і 

правопорядку на території окремих районів Донецької та Луганської областей». 

У рамках цього дослідження вивчалися передумови ескалації збройного 

конфлікту на Сході України, еволюція політики нашої держави на донбаському 

напрямі й правові засади відновлення нею суверенітету на території ОРДЛО, 

узагальнювалися пропозиції експертів і політиків України та міжнародної 

спільноти щодо розв’язання російсько-українського збройного конфлікту на 

Донбасі й зарубіжний досвід відновлення державного суверенітету на тимчасово 

окупованих територіях, вивчалась громадська думка населення України з цього 

важливого питання.  
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Зокрема, нами були проаналізовані результати загальнонаціональних 

опитувань, проведених Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 

спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 р. [1], 

Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва з 4 по 23 березня 

2019 р. [2], Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та 

центром «Соціальний моніторинг» з 13 до 21 червня 2019 р. [3], Фондом 

«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою 

Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 р. [4], соціологічною службою 

Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року соціологічною службою Центру 

Разумкова [5], та деяких ін. 

Аналіз результатів зазначених загальнонаціональних досліджень, 

проведених упродовж 2016 – 2019 рр. Фондом «Демократичні ініціативи» 

ім. Ілька Кучеріва у співпраці з Центром Разумкова та Київським міжнародним 

Інститутом соціології, дозволив нам відстежити динаміку громадської думки 

населення України щодо шляхів відновлення нашою державою суверенітету над 

тимчасово окупованими територіями Донбасу й зробити наступні висновки, які 

надалі були використані при визначені оптимальних з можливих варіантів 

урегулювання збройного конфлікту на Сході України та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

1. Співвідношення відсотків опитаних громадян України щодо можливих 

варіантів компромісів із Росією та керівниками самопроголошених Донецької та 

Луганської республік задля досягнення миру на Сході України за вказані роки 

практично не змінювалося: майже 20% громадян України, що проживають на 

підконтрольній українській владі території, готові йти на мир за всяку ціну 

(погоджуються на будь-які компроміси – з ким завгодно і про що завгодно); 

погоджуються на окремі варіанти компромісів близько 50% респондентів; на 

встановлення миру на Донбасі лише з позиції сили погоджуються тільки 17% 

опитаних громадян. 

2. До надання і закріплення у Конституції України «особливого статусу» 

окремих територій Донецької та Луганської областей позитивно ставиться менше 

третини опитаних громадян України й не підтримує «особливий статус» ОРДЛО 

більше половини громадян на території, підконтрольній Києву.  

3. На десять відсотків (з 44,8% до 54,4%) збільшилась кількість громадян 

України, які негативно ставляться до прийняття закону про нейтральний та 

позаблоковий статус України. 

4. Майже не змінилося ставлення громадян України до внесення змін до 

Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови (менше 

третини «за» і більше половини «проти»). 

5. Упродовж 2017-2019 рр. дещо збільшилась (з 12,1% до 18,4%) кількість 

респондентів, які позитивно ставляться до повної амністії для всіх учасників 
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бойових дій проти українських військ. Утім, неприйнятною таку амністію 

продовжують вважати більше половини опитаних громадян України. 

6. На кілька відсотків (з 9,6% до 13,4%) збільшилося позитивне ставлення 

громадян України до проведення місцевих виборів на умовах, які вимагаються 

бойовиками. Втім відсоток негативного ставлення по цьому питанню майже не 

змінився – близько двох третин громадян. 

7. Майже не змінилося негативне ставлення громадян України до 

формування місцевої поліції, судів та прокуратури на тимчасово окупованих 

територіях ОРДЛО винятково з місцевих представників (близько 58%) й до згоди 

на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних 

територій з Росією (близько 52%). 

8. У 2019 році з 27% до 35,9% збільшилась кількість респондентів, які 

позитивно ставляться до припинення блокади шляхів і відновлення торгівлі з 

«ДНР» і «ЛНР». 

9. Що стосується політичного майбутнього територій «ДНР» та «ЛНР», то 

практично не змінився відсоток тих громадян України, які надають перевагу 

варіанту повернення цих територій у склад Донецької та Луганської областей 

України на тих же умовах, що були раніше (більше половини опитаних), а також 

тих, хто позитивно ставиться до приєднання цих територій до складу Російської 

Федерації або ж до отримання ними статусу незалежних держав (приблизно по 

3% респондентів).  

10. Упродовж 2017-2019 рр. майже не змінилося ставлення громадян 

України до пропозиції про введення миротворчих сил на території «ДНР» та 

«ЛНР»: позитивно її оцінює більше половини опитаних громадян України й 

негативно – чверть респондентів. 
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ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 

 

Питання захисту прав, свобод та законних інтересів дитини перебуває у 

полі зору сучасних науковців, представників різних галузей науки, проте, на наш 

погляд, не отримало належного законодавчого оформлення. Водночас, певні 

зрушення на даному шляху все ж таки наявні. 

Визначальним документом, безперечно, у нормативній основі механізму 

захисту прав дитини в Україні, державної гуманітарної політики України, є 

Конституція України. Окрім того, що пряма згадка про захист прав дітей 

регламентована у її статях 51 і 52, також положення багатьох інших норм 

Конституції України стосуються тих чи інших процедур захисту прав дитини 

(зокрема, ст. 3, 24, 32, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 тощо) [1]. 

Отже, на батьків та державу покладено низку обов’язків у даній сфері на 

конституційному рівні, але конкретні напрями, пріоритети і механізми захисту 

прав дитини в Україні визначаються на рівні поточного галузевого законодавства.  

Слід підкреслити, що у складних життєвих обставинах, соціально-економічних 

умовах іноді зростають діти як Україні, так і деяких інших державах. Попри відомі 

раніше проблеми, пов’язані з торгівлею людьми, включаючи дітей, насильство, 

експлуатацію дітей тощо, в останні роки активізувалась проблема булінгу. 

У літературі знаходимо різноманітні підходи до його розуміння, так само я і 

способів і шляхів протидії цьому негативному соціальному явищу. Зокрема, 

І. Софінська трактує булінг як найпоширеніший прояв дискримінації дитини [2], 

А. Губко – як соціально-психологічний феномен [3], Л. Лушпай – як соціально-

педагогічна проблема [4] тощо. Можна зустріти ототожнення його з катуванням, 

залякуванням, цькуванням і т.д. 

Булінг (від англ. «bully» – «хуліган», «залякувати») є формою насильства та 

проявом дискримінації, що здійснюється різноманітними способами 

(використання прізвиськ, висміювання, кпин, наруги, залякування, агресивного 

домінування, поширення «пліток», знищення репутації чи пошкодження майна, 

погроз (шантажу), побиття (штовханини, плювання), бойкоту, дезінформації, 

тощо). Насильством є будь-яка поведінка, яка порушує права іншої людини. 

Зазвичай, у даних відносинах виокремлюють булера (кривдник – той, хто цькує), 

жертву (потерпілий – над ким знущаються) і третіх осіб – спостерігачі 
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(за наявності) – активні, які підтримують дії булера, чи пасивні, які співчувають, 

але не втручаються [5]. 

Погоджуємось з А. Джуською у тому, що булінг становить порушення 

права дитини на повагу до її гідності. Це форма [насильства та прояв 

дискримінації, що здійснюється різноманітними способами (використання 

прізвиськ, висміювання, кпин, наруги, залякування, агресивного домінування, 

поширення «пліток», знищення репутації чи пошкодження майна, погроз 

(шантажу), побиття (штовханини, плювання), бойкоту, дезінформації, тощо). 

Зазвичай це навмисні діяння, які принижують людську гідність, тому дане явище 

є порушенням права дитини на повагу до її гідності, гарантованого міжнародними 

стандартами в галузі прав людини і відповідними конституційними нормами [6]. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2657-VIII (набрав чинності 

19 січня 2019 р.) булінг (цькування) – діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, 

у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 

стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого [7]. 

На наше переконання, такі положення є прогресивним кроком у напрямі 

забезпечення гідності дитини, попередженню її катуванню, інших форм 

насильства. У прийнятих раніше законах, а саме  Законах України «Про охорону 

дитинства» 2001 р., «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 2005 р., 

Сімейному кодексі України 2002 р. та інших, не згадувалось про попередження і 

захисту дітей від таких негативних явищ. А з 2019 року у стосовно протидії 

булінгу внесено зміни і доповнення до чинного законодавства України. 

Таким чином, за скоєння булінгу передбачено настання адміністративної 

відповідальності. Проте, навряд чи проведена відповідна роз’яснювальна, 

інформаційна, виховна та інша робота за участю педагогів, психологів, 

правозахисників, спеціальних підрозділів правоохоронних органів у даному напрямі. 

Власне не залякування і вирішення конфліктних ситуацій є першочерговим 

завданням, а попередження і роз’яснення, інформування. Важливо також, щоб 

проблемам, пов’язаним з боулінгом, дискримінацією, насильством, експлуатацією 

дітей, дитячій злочинності приділяли уваги у колі сім’ї, освітньому середовищі. Тобто, 

одним з ефективних напрямів видається розвиток ціннісних орієнтирів, підвищення 

свідомості і культури дітей, їх батьків, інших учасників освітнього процесу.  
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА 

СХОДІ УКРАЇНИ НА ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ 

ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

У ХХІ столітті на територіях багатьох країн світу продовжують виникати 

збройні конфлікти різної інтенсивності, які зумовлені відмінними детермінантами 

внутрішнього та/або зовнішнього характеру. Під час таких конфліктів гинуть 

представники воюючих сторін та мирні люди. Фізичному або психічному 

здоров’ю багатьох людей завдається непоправна шкода. Уникнути таких жертв не 

можливо з огляду на безконтрольність та фактичну безкарність застосування 

комбатантами стрілецької та артилерійської зброї, гранатометів тощо. 

Поряд з прямими наслідками воєнних дій, ще однією людською трагедію, 

пов’язаною зі збройним конфліктом, є поява та поширення гендерно-

обумовленого насильства (далі – ГОН) в зоні конфлікту, на прилеглих територіях 

та за їх межами. Гендерно обумовлене насильство, як аргументовано стверджує 

О. Зозуля, використовується для опису будь-якої форми насильства: фізичного, 

сексуального, психологічного, економічного, соціокультурного, що здійснює 

негативний вплив на фізичне або психологічне здоров’я, розвиток і ідентичність 

особистості та є результатом гендерно диференційованої нерівноправності серед 

чоловіків і серед жінок, що ґрунтується на відмінностях між ними [1, с. 60]. ГОН є 

комплексною проблемою, що передбачає порушення низки прав людини та може 

мати різні прояви до, під час та після завершення конфлікту [2, с. 18]. 

У ході військових конфліктів соціальні ролі чоловіків і жінок проявляються 

чітко, посилюється гендерна поляризація. В результаті жінки особливо гостро 

відчувають наслідки конфлікту в силу гендерно обумовлених ролей. Збройний 
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конфлікт надає ще більш виражений характер нерівності між жінками та 

чоловіками, а також дискримінації щодо жінок і дівчат. Конфлікти викликають 

значні зміни у звичній поведінці людей, підривають та змінюють соціальні норми, 

призводять до соціальних змін [3]. 

Проблематика насильства, зумовленого гендерною складовою, включає в 

себе як проблеми пов’язані із насильством загалом, так і проблеми пов’язані з 

причинами його виникнення, а саме гендерно-зумовленими питаннями, 

протиріччями тощо. Поглиблює складну ситуацію те, що проблематиці питань 

рівності між чоловіком та жінкою у світі приділяють увагу відносно недавно. 

Якщо взяти до уваги період розвитку людства з витоків його існування, то жінка 

як фізично слабша потерпала від ГОН, однак така ситуація вважалась нормою у 

свідомості первісних, середньовічних людей. Лише у сучасному світі на рівні 

міжнародного законодавства, а також у багатьох країнах гендерно-обумовлені 

ініціативи досліджують на належному рівні та приймають відповідні законодавчі 

акти з метою закріплення принципу рівності між чоловіком та жінкою [4]. 

З 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території 

Донецької та Луганської областей відбувається збройний конфлікт низької 

інтенсивності, який зумовив істотне зростання ризиків ГОН на всій території 

України, а саме: 

1) фізичного насильства – умисного нанесення побоїв, тілесних ушкоджень, 

що може призвести або призвело до травмування, порушення фізичного чи 

психічного здоров’я, нанесення шкоди честі та гідності, в окремих випадках, до 

смерті постраждалої [5]. Жертви даного виду насильства, як правило, не можуть 

приховати цей факт, що дає змогу надати їм допомогу, у тому числі невідкладну, 

а також задокументувати правопорушення для подальшого переслідування 

злочинців; 

2) психологічного насильства – насильство, пов’язане з дією однієї особи або 

групи осіб на психіку іншої особи шляхом словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна 

невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається 

шкода психічному здоров’ю [5]. Основною проблемою викорінення 

психологічного насильства є його виявлення, часто жертва не розуміє, що 

піддається його впливу. У цьому випадку допомогу можна отримати лише після 

звернення до компетентних психологів, а от притягнути кривдника до юридичної 

відповідальності важко, так як існують проблеми доказування протиправної 

діяльності; 

3) економічного насильства – умисне позбавлення однією особою або 

групою осіб іншої людини або групи людей житла, їжі, одягу та іншого майна чи 

коштів, на які постраждалі мають передбачене законом право [5]. Цей вид 

насилля найбільш поширений між близькими особами, які мають спільне 

господарство, взаємні права та обов’язки матеріально-фінансового характеру. 
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В окремих випадках особи взагалі не вважають себе жертвами, адже для них 

майнова дискримінація є нормою. Протидіяти економічним кривдникам доволі 

складно, адже їх жертви часто на мають достатніх для цього ресурсів, а вирішення 

майнових суперечок у судах займає багато коштів та часу; 

4) сексуального насильства – протиправне посягання однієї особи або групи 

осіб на статеву недоторканість іншої людини, а також дії сексуального характеру 

щодо неповнолітнього(-ої) [5]. Даний вид насильства є досить латентний, що 

зумовлено небажанням жертви розголошувати свої страждання іншим, особливо 

представникам правоохоронних органів чи суду. Сексуальне насильство може бути 

поєднане із будь-яким іншим видом насильства, що посилює його суспільну 

небезпеку. 

ГОН у зоні конфлікту на Сході України та в суміжних регіонах залишається 

однією з найбільш поширених тем, які обговорювались у суспільстві протягом 

останніх років. Однак, незважаючи на швидке розповсюдження відомостей про 

подібні випадки в інформаційному просторі та вагомий резонанс у громадянському 

суспільстві, якість відповідної інформації характеризується цілим рядом прогалин з 

огляду на її достовірність та репрезентативність. Дані щодо проявів ГОН можуть 

ускладнюватися міфологізацією окремих випадків, коли за рахунок чуток вони 

«розростаються» новими сенсаційними подробицями та збільшуються в масштабах. 

В умовах поточного військового протистояння інформація щодо фактів ГОН може 

використовуватися й як засіб маніпуляції громадською свідомістю або й відвертий 

інструмент ведення інформаційної війни [6, с. 17]. 

У зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях існувала та 

продовжує існувати практика ГОН, що потребує фіксації випадків насильства та 

проведення їх ефективного розслідування. Інтенсивність насильства залежить від 

багатьох факторів. Вплинуло те, в який період конфлікту воно відбувалось, 

віддаленість територій від контактної лінії, а також те, чи це території, які 

перебувають під контролем незаконних збройних формувань в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, чи контрольовані урядом України. Найбільша 

кількість зафіксованих випадків ГОН припадає на час інтенсивної фази бойових дій 

2014 – початок 2015 років. Проблема продовжує існувати і тепер, оскільки 

залишаються невирішеними структурні проблеми, які сприяють насильству [2, с. 9]. 

Ситуація, пов’язана з дотриманням прав людини у Донецькій та Луганській 

областях, погіршилася по обидві сторони лінії розмежування через прояви 

жорстокості, пов’язані з конфліктом, а також такі порушення як зникнення людей, 

незаконні арешти та утримання, знущання, воєнні злочини та сексуальне 

насильство, пов’язане з конфліктом. 

Серед причин ГОН на Сході України зі сторони незаконних збройних 

формувань, що їх вдалося виявити правозахисникам – підтримка української армії, 

військова служба в армії чи добровольчих батальйонах, політичні чи релігійні 

погляди, расова або етнічна приналежність, сексуальна орієнтація, а також таке 
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насильство могло прямо нічим не обґрунтовуватись, а бути виявом агресії, 

схильності до знущань. При цьому з числа задокументованих фактів ГОН 

постраждалими є 55% жінок та 45% чоловіків [7]. 

За твердженнями експертів особи, які пережили гендерно зумовлене 

насильство та сексуальне насильство в контексті збройного конфлікту в Україні, 

часто позбавлені доступу до правосуддя, належних послуг і психологічної 

підтримки, що призводить до їх вторинної віктимізації. Проблемою є також 

обмеженість можливостей в отриманні постраждалими від різних видів 

насильства соціальної, медичної, психологічної та інших видів допомоги за 

місцем їх проживання в силу відсутності або слабкості такої інфраструктури. 

Наприклад, однією із найгостріших проблем є фактична відсутність притулків для 

постраждалих від сексуального насильства та домашнього насильства [8, с. 14]. 

Збройний конфлікт сприяє збільшенню вразливості незахищених верств 

населення через економічні труднощі, вимушене переміщення та ослаблення 

законодавчих бар’єрів. Внаслідок значної мілітаризації Сходу України виникли 

проблеми незаконного обігу зброї, порушення правопорядку, що збільшують ризики 

ГОН, особливо щодо жінок і дівчат. В умовах збройного конфлікту суттєво зросли 

ризики ГОН щодо осіб, які перетинають контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду, 

а також осіб з інвалідністю, похилого віку, позбавлених волі, жінок, які займаються 

комерційним сексом. Крім того, активізувалася торгівля людьми, що є серйозним 

порушенням прав людини.  

Регулярне ведення бойових дій на Сході України суттєво ускладнює або 

унеможливлює належну профілактику всіх видів ГОН в регіоні, а також збір 

доказів для притягнення кривдників до юридичної відповідальності, чим вони 

користуються і продовжують свою протиправну діяльність. 

Вважаємо також за необхідне звернути увагу на стійке переконання багатьох 

жертв ГОН, особливо в зоні збройного конфлікту та на прилеглих територіях, про 

неспроможність отримати ефективну медичну та правову допомогу. Недотримання 

підходу, заснованого на захисті інтересів потерпілих осіб, у поєднанні з 

безкарністю кривдників суттєво обмежує можливості для осіб, які постраждали 

від насильства, та осіб, які знаходяться у групі ризику.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВІДЕОНАГЛЯДУ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПУБЛІЧНОГО (ГРОМАДСЬКОГО) ПОРЯДКУ  

Й БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН 

 

Національна поліція України у своїй превентивній діяльності приділяє 

питанню організації безпеки і порядку, охорони прав і свобод громадянина та 

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

особам, які з особистих, економічних, соціальних та інших причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій її потребують. 

Зміни в структурі та організації злочинності, а також складнощі виявлення 

та встановлення факту правопорушень спонукають поліцейських до пошуку й 

запровадження новітніх форм і методів роботи, нових можливостей та 

інструментів для забезпечення публічного (громадського) порядку й безпеки 

громадян, їх захисту від протиправних посягань. 

Правоохоронна практика в інших країнах свідчить, що одним з таких 

ефективних інструментів є розбудова та використання комплексних систем 

відеонагляду з потужною аналітичною складовою. З огляду на це створення 

єдиної системи відеонагляду та відеоаналітики є одним з пріоритетів подальшої 

розбудови та удосконалення роботи Національної поліції України. 

Упровадження систем відеонагляду – вагомий чинник, який суттєво впливає 

на рівень злочинності в країні та створює безпечні умови життя громадян, 

значною мірою сприяє організації безпечного кримінологічного середовища, 

профілактиці правопорушень та їх розкриттю. 

Нині органи та підрозділи Національної поліції України мають можливість 

використовувати інформацію з понад ніж 24 тис. відеокамер, з них 18 тис. 

закуплено місцевими органами самоврядування. Із загальної кількості наявних 

відеокамер майже 3 тис. – так звані «розумні», що наділені функціональними 

можливостями виявлення та розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, 

обличь людини, а також мають безліч інших аналітичних можливостей. 

Наявність і використання зазначених систем відеонагляду сприяє 

позитивній динаміці розкриття злочинів, запобіганню правопорушенням за всіма 

напрямами. Протягом 2019 року в м. Києві за допомогою відеокамер розкрито 

понад 3500 правопорушень, використання системи відеонагляду сприяло 

зниженню загального рівня злочинності в публічних (громадських) місцях. Як 
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свідчить практика в таких містах як Дніпро, Київ, Маріуполь, Одеса, Чернігів, 

кількість злочинів, вчинюваних у публічних (громадських) місцях, де 

встановленні камери відеонагляду, зменшилася на понад 60%. Водночас досвід 

боротьби зі злочинністю переконливо свідчить, що без ефективного використання 

відомостей, які містяться в системах відеонагляду, їх належного аналізу та 

синтезу ефективно протидіяти таким злочинам доволі складно. Інструментом, 

який забезпечує таку можливість, є використання поліцейськими інтелектуально-

аналітичної складової систем відеонагляду. 

Нині фахівцями Національної поліції України розробляються новітні моделі 

аналізу ризиків, які, у тому числі, будуть застосовуватися в побудові програмних 

алгоритмів інтелектуальних систем відеонагляду. Зокрема, за допомогою 

інтелектуальної складової відеонагляду планується в автоматичному режимі 

виявляти та інформувати поліцейських відеоаналітиків про потенційних 

небезпечних осіб, які вчинили злочин або готуються до його вчинення. 

Враховуючи зазначене вважаємо за потрібне надати пропозицій на 

застосування комплексних систем відеоспостереження під час забезпечення 

публічного (громадського) порядку та безпеки громадян, їх захисту від 

протиправних посягань та пропонуємо враховувати наступні вимоги, які можуть 

впливати на ефективність застосування таких систем, а саме  

- системи відеоспостереження повинні здійснювати на базі автоматичної 

комп’ютерної відеоаналітики. Це дозволяє автоматично в реальному або «майже 

реальному» часі виявляти актуальні події із визначеного переліку і миттєво 

передавати тривожне повідомлення і відеозображення на стаціонарне/мобільне 

місце оператора відеоспостереження/ситуаційного центру; 

- відеокамери мають бути з підвищеною роздільною здатністю, можливістю 

ідентифікувати особу на певній відстані та при різній освітленості місцевості);  

- автономна і розподілена мережна пам’ять (в т.ч. в самих відеокамерах); 

- промислова система зберігання даних. Дата центри; 

- «хмарні» технології; 

- взаємодія з диспетчерськими центрами чергових частин НП України і 

підрозділами; 

- взаємодія з ситуаційними/диспетчерськими центрами інших міністерств і 

відомств; 

- інтеграція сервісів систем відеоспостереження з сервісами комп’ютерних 

мереж (Інтеграція з комп’ютерними геоінформаційними сервісами, наприклад, 

Google Earth, дозволяє: помічати на комп’ютерних картах місця розташування 

відеокамер; наведенням миші на місце розташування камери на карті відкривати 

віконце із відеопотоком з цієї камери в реальному часі; при натисненні іконки 

тривожної кнопки на екрані смартфону/планшету миттєво відображати місце 

тривоги на комп’ютерній карті диспетчерського/ситуаційного центру); 
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- інтеграція з «хмарними» сервісами зберігання даних дозволяє створити 

оперативний резерв ємності для зберігання відеоконтенту, а також здешевити 

витрати на зберігання відеоінформації; 

- усі технічні засоби та обладнання цієї системи мають закуповуватись та 

працювати за єдиним стандартом; 

- відомча система відеоспостереження має бути закритою від зовнішнього 

втручання. 

Слід також вирішити питання на законодавчому рівні, тобто внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», про доступ 

поліцейських до інформації з відеокамер, які є на балансі органів місцевого 

самоврядування під час вчинення правопорушень. Оскільки не всі місцеві 

громади надають можливість ознайомитись з матеріалами відеонагляду, де 

вчинено правопорушення, що ускладняє розкриття злочинів та встановлення осіб 

і фактів його вчинення. 
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ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ  

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Створюючи новий орган державної влади – Національну поліцію України, 

законодавець приділив особливу увагу питанням співпраці поліції з населення. 

Так, згідно з основними принципами, а саме взаємодії з населенням на засадах 

партнерства, діяльність Національної поліції [1] здійснюється в тісній співпраці та 

взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 

об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. 

Важливу роль у реалізації цих демократичних інститутів відіграє саме 

інформування громадськості про діяльність Національної поліції України, що 

дозволяє формувати громадську думку і є гарантом демократичних перетворень. 

Про проблеми висвітлення діяльності поліції йшлося у наукових 

дослідженнях О. Бандурки, І. Богатирьова, М. Вербенського, О. Джужі, 

А. Закалюка, М. Корнієнка, А. Музики, Т. Проценка, О. Ярмиша та інших.  

Слід зауважити, що прийнятий Закон про поліцію, зокрема визначає, що 

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. Отже, він заклав 

концепцію функціонування поліції як органу, що професійно здійснює покладені 

на нього функції держави. У розвиток цього напряму створена нова парадигма 

взаємин суспільства і поліції, тобто принцип «відкритості і публічності», що 

уособлює новий підхід до статусу органів поліції в українському суспільстві. 

Відповідно до Закону поліція як відкритий і публічний орган, покликана 

регулярно інформувати державні установи та громадян про свою діяльність через 

засоби масової інформації, інформаційно-телекомунікаційну мережу Інтернет. 

Крім того, поліція відповідно до законодавства України (закони України 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [2], «Про 

телекомунікації» [3], «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації» [4] тощо), надає відомості про свою діяльність засобам масової 

інформації за офіційними запитами їх редакцій, а також шляхом проведення прес-

конференцій тощо. 
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Усі зміни, заплановані в межах розпочатого і триваючого реформування 

діяльності поліції, необхідно доводити до громадськості. Разом з тим, необхідно, 

щоб такий зв’язок був двостороннім, тобто необхідно отримувати і відповідь у 

вигляді конкретних оцінок, які формуються в суспільстві, про зміни, внесені до 

діяльності поліції, оскільки громадська думка – це свого роду «дзеркальне 

відображення», яке дозволяє працівникам поліції бачити свою діяльність.  

Слід сказати, що до складу структурного апарату Національної поліції 

України [5] входить Департамент комунікації, який координує проведення 

інформаційної політики територіальних органів та структурних підрозділів 

апарату Національної поліції України, здійснює взаємодію із засобами масової 

інформації та громадськістю. Основними завданнями Департаменту є координація 

заходів підрозділів Національної поліції України, спрямованих на реалізацію 

інформаційної політики поліції; впровадження гласності та відкритості в 

діяльності територіальних органів поліції; інформування громадян про діяльність 

Національної поліції України через засоби масової інформації; забезпечення 

функціонування офіційного веб-сайту Національної поліції України в режимі 

інформагентства; проведення моніторингу та аналізу інформації, яка викладена в 

засобах масової інформації, мережі Інтернет, про діяльність Національної поліції; 

організація нормативно-правового забезпечення Національної поліції України. 

Основними інститутами, здатними надавати як спонтанний, так і 

цілеспрямований вплив на уявлення громадян про функціонування органів і 

підрозділів поліції, є засоби масової інформації та Інтернет. У зв’язку з цим 

організація конструктивної взаємодії в області об’єктивного висвітлення роботи 

поліції має стати фактором, який визначить діяльність підрозділів інформації і 

громадських зв’язків поліції. 

Слід згадати і про діяльність громадських рад, адже основне призначення 

цієї структури – виступати сполучною ланкою між суспільством і поліцією. Члени 

громадської ради незалежно і об’єктивно мають сприймати діяльність 

правоохоронних органів, позначати проблемні місця, коригувати та спрямовувати 

порадами діяльність поліції [6]. 

Водночас роль громадських рад не має зводитися лише до роботи в одному 

напрямі, тобто до доведення побажань та інтересів суспільства до працівників 

поліції.  

Об’єктивне висвітлення діяльності поліції у всесвітній мережі в епоху 

глобалізації має стати одним із пріоритетів у роботі прес-служб поліції. 

Оперативному поширенню інформації про роботу української поліції сприяють 

відомчі Інтернет-ресурси: офіційний сайт Міністерства та відомчі сайти 

територіальних органів поліції, які з початком реформи зазнали певних змін, 

викликаних формуванням нового образу працівника поліції. Сьогодні Інтернет-

сайти є важливим комунікативним каналом, за допомогою якого організована 

взаємодія правоохоронного відомства з українським громадянським суспільством. 
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У найзагальнішому вигляді Інтернет-ресурси стають альтернативою офіційних 

ЗМІ: вони компенсують недолік інформації від професійної журналістики, 

забезпечують участь у суспільній дискусії, надають можливість суб’єкту відчути 

себе не тільки реципієнтом, а й співавтором тієї чи іншої інформації, відчути свою 

власну значимість. 

Таким чином, нормативно-правове забезпечення інформування 

громадськості про діяльність Національної поліції України підтримає 

конструктивну взаємодію між представниками поліції і засобами масової 

інформації, спрямовану на максимально об’єктивне і достовірне інформування 

суспільства про функціонування органів поліції.  
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ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

В умовах гібридної війни у системі суспільної безпеки важливе місце 

займає розуміння того, що гібридизація може поширюватись на усі сфери 

соціальної поведінки, зокрема, не виключенням є і злочинність. Враховуючи 

зовнішній характер загроз в умовах гібридної війни, тобто поширення зазначених 

загроз за безпосередньої чи опосередкованої ініціативи агресора, або третьою 

стороною в інтересах агресора, класичний академічний підхід до аналізу 

злочинності, а тим більше щодо запобігання її поширенню, є малоефективним.  

За таких умов причини поширення злочинності завжди будуть мати 

зовнішню характеристику детермінації і найбільш ймовірно, що їх провокація 

буде актуальною увесь період активності воєнної агресії. За таких обставин важко 

говорити про упереджувальний вплив на причини поширення злочинності без 

ліквідації факту агресії. 

Для забезпечення ефективної діяльності щодо протидії злочинності, яка є 

інструментом гібридної війни (далі умовно – гідридний злочин, гібридна 

злочинність), важливим є формування відповідних та адекватних методологічних 

засад. І з цього приводу, доречним є звернутися до досвіду країн-членів ЄС та 

НАТО, які саме у період активізації гібридної агресії на територію України та 

оцінюючи це як розбалансування глобального безпекового середовища, 

визначили безпекові пріоритети та актуалізували проблему розбудови 

«стійкості». 

Поняття «стійкість» є не просто вдалим текстовим конструктом, що 

використовується розвиненими країнами та міжнародними організаціями. За 

своєю сутністю «стійкість» є новітнім концептом сучасної теорії національної 

безпеки, що має прикладне значення для формування державної політики у сфері 

розбудови безпекового середовища в умовах протистояння гібридним загрозам.  

Злочинність, яка є інструментом гібридної агресії, та, якій неможливо 

запобігти традиційними правоохоронними заходами (тим більше за умови 

використання переважно заходів реактивного характеру), спричиняє потребу у 

формуванні нового підходу, зокрема, формування «стійкості», що в свою чергу 

має бути імплементованою інституційною складовою державної політики 

національної безпеки. 
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При цьому, безпечне середовище в умовах гібридної війни першочергово 

залежить не від характеру чи рівня «гібридної злочинності», а від здатності 

правоохоронних органів протистояти їй, уразливості суспільства та спроможності 

національної правоохоронної системи забезпечувати належний рівень безпеки.  

Стійкість у сфері протидії злочинності в умовах гібридної війни 

формується, виходячи з принципової невизначеності характеру та форм гібридних 

злочинів, часу їх прояву та поширення, і набуває змісту цільової установки, на 

засадах нормативного впровадження та у якості запобіжних заходів, системи 

оцінювання ризиків поширення гібридних злочинів, визначення уразливості 

суспільства та спроможності правоохоронних органів. 

Таким чином, специфіка вітчизняної правоохоронної діяльності має 

враховувати вплив гібридної війни на поширення злочинності та забезпечувати 

розбудову стійкості українського суспільства. 

Початковим етапом зазначеного процесу є запровадження заходів 

спрямованих на ідентифікацію кримінальних загроз, з гібридним характером 

поширення, їх рейтингування та оцінювання. 

З цією метою, започатковано дослідження гібридних загроз у сфері 

цивільної безпеки на основі емпіричної бази, сформованої експертним 

опитуванням в системі органів МВС України. 

Загалом було ідентифіковано 33 загрози, що пов’язані з поширенням 

злочинності, з яких 18, на основі ранжування за середніми значеннями у матриці 

загроз, віднесено до групи найзначніших гібридних загроз, зокрема: 

– незаконний обіг ЗБВ (зброї, боєприпасів, вибухових речовин); 

– контрабанда ЗБВ; 

– переміщення ЗБВ з непідконтрольної території та району проведення ООС; 

– провокування сепаратизму; 

– використання кібернетичних операцій; 

– використання фішингових web-ресурсів для збору інформації; 

– діяльність незаконних збройних формувань; 

– поява нових злочинних схем в економічній сфері; 

– фінансування тероризму; 

– терористичні акти; 

– незаконне втручання у функціонування транспорту (накладення сторонніх 

предметів на рейки, розукомплектування пристроїв залізничної колії, 

«телефонний тероризм», протиправне блокування аеропортів та основних 

транспортних магістралей); 

– діяльність злочинних угруповань, що спрямована на поглиблення 

криміногенного стану та дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної 

ситуації в Україні. 
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Подальший аналіз та розрахунки здійснювалися у середовищі IBM SPSS 

Statistics, що забезпечило перевірку експертного гіпотетичного бачення 

проблематики та досягнення відповідних результатів: 

- оцінювання гібридних загроз, що пов’язані з поширенням злочинності, 

здійснено на основі розрахунку інтегрального показника за двома оціночними 

величинами: «ймовірність» та «наслідки» і відображено у відсотковому вираженні 

за шкалою від 0 до 100 %; 

- на основі аналізу 152 індикаторів забезпечено рейтингування й 

ранжування зовнішніх (56 індикаторів) та внутрішніх (96 індикаторів) факторів, 

що сприяють (знижують) ефективності правоохоронних органів щодо протидії 

гібридним загрозам; 

- на основі аналізу внутрішніх факторів (96 індикаторів) та розрахунку 

інтегрального показника за двома оціночними величинами: «рівень» та «вплив» 

проведено оцінювання вразливості правоохоронної системи, що  відображено у 

відсотковому вираженні за шкалою від 0 до 100 %; 

- оцінювання ризиків поширення гібридних загроз забезпечено подальшим 

кореляційним й регресійним аналізом рівня гібридної загрози з рівнем вразливості 

правоохоронної системи та побудовою відповідної моделі; 

Приклад: ідентифіковано гібридну загрозу «Поява нових 

злочинних схем у сфері економіки» та оцінено на рівні 44,7%, а 

на фоні вразливості правоохоронних органів рівень ризику 

поширення цієї гібридної загрози зріс до 59,1 %). 

- пропозиції щодо управління ризиками забезпечено регресійним аналізом й 

побудовою відповідної моделі та на їх основі визначення конкретних заходів (з 

переліку досліджуваних індикаторів) підвищення спроможності (зниження 

вразливості) правоохоронної системи щодо протидії конкретним гібридним 

загрозам;  

Приклад: щодо гібридної загрози «Поява нових злочинних схем у 

сфері економіки» з переліку 96 індикаторів вразливості 

найвпливовішим фактором, що знижує стійкість системи, 

визначено та обґрунтовано - «рівень професійної підготовки 

персоналу управлінського рівня». 

Таким чином, проведено теоретичне обґрунтування та запропоновано 

прикладний методологічний інструментарій актуалізації впровадження в 

правоохоронній діяльності сучасного безпекознавчого концепту розбудови 

стійкості суспільства у протистоянні гібридним загрозам, що пов’язані з 

поширенням злочинності.  
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ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК УМОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

 

Одне з головних завдань перед державою являється запобігання, усунення та 

попередження злочинів. Інструменти якими держава досягає поставленої мети в 

запобіганню злочинів являються: загально-соціальні; спеціально-кримінологічні; 

індивідуальні. 

Соціально-кримінологічні інструменти є сферою впливу та діяльності 

державних органів, соціальних організацій, громадських угруповань. Саме вони 

розробляють та реалізують заходи по запобіганню, усуненню та попередженню 

злочинності, враховуючи це безпосередньо мають права та відповідно і обов’язки та 

відповідальність. Основна причина злочинності криється в негативних явищах 

суспільства, соціальних, політичних, особливо економічних та духовних проблемах, 

притаманних суспільству. Відзначаємо, що саме в достроковій перспективі в плані 

зменшення числа злочинності, виходять на перший план заходи по стабілізації та 

підвищенню рівня економіки (а саме збільшення числа зайнятості населення, 

розробка програм по підвищенню рівня життя людей в країні). 

Саме підвищення рівня економічного стану держави веде суспільство до 

зменшення числа злочинності. Саме цілеспрямовані заходи держави в змозі скорити 

до мінімуму злочинні дії. Слід зазначити, що саме запобігання злочинам являється 

також ключовим моментом. Кримінологи виділяють декілька видів запобігання 

злочинам, а саме: загальне, спеціальне і індивідуальне попередження злочинності. 
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До заходів загальної профілактики відноситься і створення прозорої для 

громадського контролю системи державного управління, що перешкоджає 

виникненню та дії корупційних схем. У цілому, загальна профілактика злочинності 

спрямована на забезпечення гідного існування людини в суспільстві, створення умов 

для досягнення нормальних потреб (в житло, матеріальному достатку, роботу, 

дозвілля і відпочинку) законними засобами. 

Таблиця 1 

Класифікація економічних злочинів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Економічні 

злочини  

злочини у сфері відносин власності (ст.190–191КК України) 

злочини у фінансовій сфері (ст. 199–200, 207–2121, 215–224 КК 

України) 

злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої 

діяльності суб’єктів господарювання (ст. 201-1, 203-2–206, 213 КК 

України) 

злочини у сфері захисту від монополізму та несумлінної 

конкуренції (ст. 231–2321 КК України) 

злочини у сфері реалізації прав споживачів й обслуговування 

населення (ст. 227, 229 КК України) 

злочини у сфері приватизації державного чи комунального майна 

(ст. 233 КК України); 

злочини у сфері митного регулювання (ст. 201, 201-1 КК України) 

злочини проти власності – привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 

185, 186, 190–192 КК України); 

злочини у сфері господарської діяльності (ст. 199–233 КК України) 

злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж (ст. 361–363-1) 

злочини у сфері службової діяльності (ст. 364–370) 

 

Розробку та реалізацію заходів загального попередження ведуть всі органи 

держави із залученням фахівців різних областей: економістів, соціологів, 

політиків, управлінців, психологів тощо. Кримінологи також беруть участь в 

цьому процесі, надаючи аналітичні огляди статистичних даних, прогнозуючи 

результативність запропонованих заходів з точки зору їх впливу на злочинність і 

здійснюючи кримінологічну експертизу нормативних актів і соціально-

економічних програм. 
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ХРОНОЛОГІЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОПЕРАТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ В ОРГАНАХ 

(ПІДРОЗДІЛАХ) МВС ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Станом на сьогодні під терміном «оперативне інформування» розуміють 

єдину систему 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 [1]. 

Необхідно відмітити, що в органах внутрішніх справ України свого часу 

була створена та ефективно функціонувала система оперативного інформування 

Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України – це комплекс нормативно-

правових, організаційно-кадрових, програмно-апаратних та інших заходів та 

засобів, що забезпечував обробку оперативної інформації про резонансні злочини 

та інші надзвичайні події [2]. Метою її функціонування було 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. 

У сучасних умовах для органів (підрозділів) Національної поліції України 

(далі – НПУ) зазначена мета також є актуальною. 

Дійсно, відповідно до свого Положення Національна поліція здійснює: 

а) своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події (підпункт 7 пункту 4); б) моніторинг 

оперативної обстановки в державі, вивчає, аналізує і узагальнює результати та 

ефективність поліцейської діяльності, інформує у порядку та спосіб, які 

передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення 

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

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку (підпункт 41 пункту 4) [3]. 

Голова Національної поліції України у Звіті про результати роботи відомства у 

2019 році зазначив, що «одним із важливих показників діяльності поліції є 

оперативність реагування на повідомлення про вчинені злочини» [4, с. 3]. 
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Таким чином, організація ефективного функціонування системи 

оперативного інформування МВС України та Національної поліції України була, 

є і буде у подальшому одним з їх головних завдань. 

У зв’язку з постійними змінами в законодавстві України та необхідністю 

приведення у відповідність до них нормативно-правових актів МВС України та 

НПУ, останні, що регулюють функціонування їх системи оперативного 

інформування, постійно вдосконалюються. Тому представляє науковий та 

практичний інтерес аналіз хронології нормативних актів щодо створення та 

подальшого удосконалення функціонування цієї системи. 

Так, зокрема, при Радянському Союзі були чинними накази МВС 

Української РСР від 15 квітня 1978 р. № 066 та 25 травня 1987 р. № 0104, наказ 

МВС СРСР від 01 липня 1986 р. № 0190, які регламентували порядок 

представлення в МВС Української РСР оперативної інформації про злочини та 

інші надзвичайні події. 

Під час розбудови незалежної України був чинним наказ МВС України від 

01 червня 1992 р. № 325 «Про порядок збору, обробки та представлення 

оперативної інформації», який містив у собі Перелік тяжких злочинів та інших 

надзвичайних подій, інформація про які подавалась до МВС України, ГУМВС, 

УМВС, УМВСЗТ. У подальшому до цього наказу були внесені зміни та 

доповнення згідно з наказами МВС України № 425 від 10.07.1993, № 35 від 

15.01.1999 та № 428 від 04.07.2000. 

На початку 2000 років були виявлені окремі проблеми щодо нормативно-

правового регулювання функціонування системи оперативного інформування 

МВС України [5]. Дані проблеми були усунені в наказі МВС України від 

04 жовтня 2003 р. № 1155 «Про вдосконалення реагування на повідомлення про 

злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного 

інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України» [6]. Наказ 

містив у додатку 1 «Перелік резонансних злочинів, надзвичайних та інших подій, 

інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ 

МВС України». У подальшому до цього наказу були внесені зміни згідно з 

наказами МВС України № 400 від 14.04.2004, № 860 від 10.10.2005, № 182 від 

27.04.2009, № 67 від 24.02.2011, № 384 від 06.07.2011, № 274 від 30.03.2012. 

У зв’язку з набранням чинності нового Кримінального процесуального 

кодексу України МВС України видала наказ від 22 жовтня 2012 р. № 940 «Про 

організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші 

правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного 

інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України» [7]. Наказ містив у 

додатку 1 «Перелік кримінальних правопорушень, інших правопорушень, 

надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС 
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України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління 

внутрішніх військ МВС України». У подальшому до цього наказу були внесені зміни 

згідно з наказом МВС України № 772 від 12.08.2013. 

Станом на сьогодні чинним є наказ МВС України від 16 лютого 2018 р. 

№ 111 «Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви 

та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України» [1]. У подальшому до нього були внесені зміни згідно з наказами 

МВС України № 654 від 07.08.2019, № 856 від 11.10.2019. Необхідно відмітити, 

що «Перелік правопорушень та подій, інформація про які подається до 

центрального органу управління поліції, головних управлінь Національної поліції 

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві» 

затверджений наказом НПУ від 04 липня 2018 р. № 645 зі змінами згідно з 

наказом НПУ № 1015 від 06.11.2018. 

Серед новацій останнього часу є те, що НПУ вживає заходи для організації 

належного інформаційно-аналітичного забезпечення своєї діяльності, у тому числі 

функціонування системи оперативного інформування. Одним з них є 

впровадження мережі Ситуаційних центрів (далі – СЦ). Вважається, що 

Ситуаційний центр – це нова структура в органах НПУ, підрозділ зі збору, 

обробки та аналізу інформації про рівень, структуру і динаміку злочинності по 

всій Україні. Існує СЦ НПУ, де проводиться тільки збір і обробка інформації, а 

також СЦ в місті Києві та областях, в складі яких працює і служба «102» [8]. 

Проблеми впровадження СЦ в органах НПУ, їх можливості щодо виявлення та 

розкриття злочинів, правове та організаційне забезпечення інформаційної безпеки 

в їх діяльності розглянуто в роботах [9-11]. Необхідно відмітити, що Положення 

про Ситуаційний центр НПУ затверджено наказом НПУ від 30 червня 2016 р. 

№ 545 зі змінами [12], а Положення про Ситуаційні центри Головних управлінь 

Національної поліції у м. Києві та областях затверджені відповідними наказами 

начальників цих управлінь. 

Висновки. Наведена хронологія нормативних актів у сфері організації 

оперативного інформування МВС України та Національної поліції України, яка 

буде корисною для їх науково-педагогічних та практичних працівників. 
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КРИМІНАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ У 2019 РОЦІ:  

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Протягом 2019 р. кримінальна ситуація в державі порівняно з попереднім 

роком дещо покращилася, але залишалася складною. Основні тенденції її 

розвитку є наступними.   

Чисельність заяв та повідомлень про злочини та інші події, що надійшли до 

органів поліції і були зареєстровані в журналі єдиного обліку (ЄО), вперше за 

останні роки скоротилася на 1,2% (2018 р.: +8,1%) і становила 7 212 817. Причому 

спостерігалося зниження як кількості заяв з ознаками злочинів (–9,1%) так і незначне 

скорочення числа заяв та повідомлень без ознак злочинів (–0,1%).  

У 2019 р. в ЄРДР зареєстровано 840447 (–8,2%) діянь з ознаками злочинів. З 

них було обліковано як злочини 444130, що на 8,8% менше аналогічного 

показника попереднього року (2018 р.: –7,0%). Решту склали діяння, провадження 

щодо яких були закриті за реабілітуючими обставинами. У 2019 р. їх було 

зафіксовано 396317 (–7,5%) (2018 р.: –18,7%). Їх частка серед всіх посягань, 

інформація щодо яких зареєстрована в ЄРДР, становила у 2019 р. році 47,2% 

(2018 р.: 46,8%).  

Таким чином, третій рік в країні продовжується тенденція зниження числа 

облікованих злочинів. Аналогічна тенденція  спостерігається в останні десятиліття в 

багатьох розвинених країнах Європи та США. Вона отримала назву велике зниження 

злочинності (Great Crime Decline). Серед західних кримінологів переважає думка, що 

основною причиною такого зниження рівня злочинності в країнах Європи є так звана 

сек’ютеризація, тобто посилення технічних та організаційно-управлінських заходів 

контролю за поведінкою громадян у громадських місцях та за місцем їх проживання. 

Не заперечуючи певний вплив цих заходів на зниження рівня злочинності, слід 

зазначити, що, на нашу думку, більш вагомою його причиною є поширення політики 

послаблення, гуманізації реакції суспільства на злочинні прояви, яка проявляється як 
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у пом’якшенні карального впливу на злочинців, так і у практиці обмеження реєстрації 

цілого ряду посягань. Таким чином, це зниження не може однозначно оцінюватися як 

свідчення покращення кримінальної ситуації. Вона залишається доволі складною і 

потребує здійснення подальших заходів щодо забезпечення контролю за злочинністю 

та запобігання їй. Специфічними факторами, які сприяють зменшенню чисельності 

злочинів в Україні, є запровадження органами поліції більш жорстких вимог до 

оцінки та реєстрації діянь з ознаками злочинів в ЄРДР, зменшення чисельності 

молодших вікових груп населення та виїзд з країни (постійний або тимчасовий) 

значної кількості представників таких вікових груп, що об’єктивно зменшує соціальну 

базу злочинності. 

Відбулося скорочення трьох категорій злочинів найбільших ступенів тяжкості. 

Чисельність особливо тяжких посягань дорівнювала 15368 (–2,1%), тяжких – 140468 

(–16,4%), діянь середньої тяжкості – 177811 (–9,6%). Особливо суттєво зменшилася 

чисельність тяжких злочинів. Це позитивна тенденція у динаміці кримінальної 

ситуації в країні. Після тривалого періоду зниження дещо збільшилася кількість 

злочинів невеликої тяжкості (110483, +3,5%), що може свідчити про активізацію 

роботи поліції щодо притягнення до відповідальності осіб, які їх вчиняють. 

Посилилася тенденція зменшення кількості злочинів, вчинених у громадських 

місцях, у тому числі вуличних посягань, яка триває з 2014 р. Їх кількість 

дорівнювала 68545, що на 10,1% менше, ніж у минулому році (2018 р.: –0,7%). 

Причому відбулося скорочення як чисельності цих діянь, вчинених на вулицях 

(дорогах), площах, у парках, скверах (38139; –10,2%), так і скоєних в інших 

громадських місцях (30406; –10,0%). 

У динаміці більшості груп та видів злочинів в країні переважала тенденція до 

скорочення, хоча не у всіх випадках її можна оцінити позитивно. 

Чисельність злочинів проти життя та здоров’я особи порівняно з минулим 

роком дещо зросла (41101, +4,9%), в основному за рахунок збільшення числа 

випадків спричинення умисних легких тілесних ушкоджень (24399, +4,1%) і побоїв 

та мордувань (1661, +25,8%). Натомість відбулося незначне зменшення найбільш 

небезпечних злочинів цієї спрямованості – умисних вбивств (фактів смерті та 

зникнення без вісті) (5508, –1,6%), очевидних умисних вбивств (1478,–4,5%), 

умисних тяжких (1940; –8,9%) та середньої тяжкості (2804; –10,7%) тілесних 

ушкоджень, катувань (140, –14,1%). В цілому ситуацію з цими злочинами можна 

оцінити як сприятливу.  

Вже третій рік спостерігається тенденція зменшення чисельності посягань 

проти власності, яка й обумовила скорочення загальної кількості облікованих 

злочинів. Всього було обліковано 257608 (–15,2%) (2018 р.: –9,5%) таких діянь. 

Помітно зменшилася кількість крадіжок в цілому (197564, –17,2%) та їх окремих 

різновидів, зокрема квартирних (16634, –17,8%). Чисельність випадків шахрайства 

знизилася незначним чином (32358, –2,8%). З 2017 р. відбувається помітне скорочення 

числа виявлених випадків незаконного заволодіння транспортними засобам, в 
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основному автомобілями (5467, –17,7%), а також найбільш поширених злочинних 

діянь корисливо-насильницького характеру – грабежів (11160, –19,4%) та розбійних 

нападів (1883, –16,8%).   

Чисельність ряду інших груп та видів злочинів залежить від ступеня активності 

діяльності органів поліції щодо їх виявлення (так звані злочини виявлення), 

відповідно їх зменшення не можна оцінювати позитивно.  

Продовжилася тенденція зменшення числа одного з таких видів злочинів –– 

фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем. У 2019 р. році виявлено 9074 таких діянь (–15,3%). 

Показники виявлення господарських злочинів порівняно з аналогічним періодом 

попереднього року також дещо погіршилися (5947, 6,1%), а посягань у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, залишилися на рівні минулого року (20069, –0,8%). Причому чисельність 

випадків прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (одержання хабара) зменшилася до 1744 (–20,3%). Це свідчить 

про певне зниження рівня діяльності відповідних підрозділів Національної 

поліції України.  

Натомість спостерігалося відновлення активної роботи працівників підрозділів 

протидії наркозлочинності щодо виявлення наркозлочинів (28774, +6,5%), перш за все 

пов’язаних зі збутом наркотичних засобів. Кількість випадків незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 

збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів зросла на 17,0% і 

становила 6382, а чисельність випадків збуту наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів – до 4223 (+8,5%). 

Дещо скоротилася кількість посягань проти громадської безпеки в цілому 

(10313, –3,7%) та таких небезпечних їх видів, як випадки незаконного поводження 

зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, інші незаконні 

діяння, пов’язані зі зброєю (6204, –16,9%); прояви організованої злочинної 

діяльності (створення злочинної організації – 68 (–19,0%); бандитизм – 15 (–

31,8%); створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань – 305 (–23,0%). Несприятливим є зростання числа таких резонансних 

для суспільства діянь, як завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (замінування) 

(693, зростання у 2,5 раза). Слід відмітити, що значне зменшення числа випадків 

незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами в сучасних умовах свідчить про недостатню активність органів 

поліції щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили такі діяння.  

Після двох років зростання суттєво зменшилася чисельність посягань проти 

громадського порядку та моральності (6576, –20,4%).  

Зростання числа злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (24375, +5,8%) 
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обумовлене збільшенням числа посягань, які не становлять значної суспільної 

небезпеки: випадків підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а 

також збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів (15359, 

+3,3%), самоправства (3882; +15,2%). Слід відмітити позитивну тенденцію 

зменшення кількості більшості видів злочинів, пов’язаних з протидією 

правоохоронним органам: випадків опору представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві (367, –12,0%); посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (з 63 до 54). 

Залишаються значними показники злочинності на дорогах (8739, +5,8%). 

Особливо несприятливим є зростання кількості випадків порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (1919, +4,1%).  

У 2016–2018 рр. спостерігалася тенденція постійного зростання показників 

організованої злочинності, а у 2019 р. вони залишилися на рівні попереднього 

року. Так, чисельність виявлених організованих груп та злочинних організацій 

(ОГ та ЗО) зросла зі 135 у 2015 р. до 293 (у 2,2 раза до рівня 2015 р., (+1,7% до 

показника 2018 р.). Особливо інтенсивне збільшення цього показника 

спостерігалося у 2017–2018 рр. (+54,5% та +37,1% відповідно). За весь період 

проведення аналізу було виявлено 48 злочинних організацій, у тому числі у 

2013 р. –7, у 2014–2016 рр. – від 1 до 4, у 2017 р. – 5, у 2018 р. – 12 і у 2019 р. – 16. 

Аналогічно кількість осіб, що скоїли злочини у складі ОГ та ЗО, збільшилася з 

570 у 2015 р. до у 2019 р. 1428 (зростання у 2,5 раза). Пікове підвищення цього 

показника також відбулося у 2017–2018 рр. (+58,7% та +50,6% відповідно). 

У 2019 р. чисельність таких осіб залишилася на рівні 2018 р. (–0,1%).  

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року відбулося погіршення 

показників діяльності органів поліції щодо розкриття та розслідування злочинів. 

Чисельність злочинів з числа облікованих у звітному періоді, провадження за 

якими закінчено розслідуванням (скеровано до суду та закрито за п. 5 та п. 7 ст. 

284 КПК) зменшилося до 159617 (–10,8%), а відсоток таких діянь серед всіх 

облікованих у звітному році зменшився до 35,9% (2018 р.: 36,7%). 

За аналізований період виявлено 109825 осіб, які вчинили злочини (–6,2%) 

(2018 р.: –0,7%). Ці дані свідчать про необхідність прийняття правових та 

організаційних заходів щодо покращення її діяльності.  
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КАРТОГРАФУВАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 

МЕТОД ЗАПОБІГАННЯ ГРАБЕЖАМ ТА  

РОЗБІЙНИМ НАПАДАМ 

 

Грабежі та розбійні напади в умовах нинішньої світової економічної кризи є 

значною загрозою для суспільства. Їх суспільна небезпека полягає в посяганні на 

майнові блага громадян за допомогою насильницьких методів. Такі види 

небезпечного злочинного збагачення розповсюджені не лише в нашій країні, а у 

світі загалом. Тому запобігання грабежам та розбійним нападам є суттєвим 

викликом перед усією системою правоохоронних органів та громадянською 

спільнотою у сфері профілактичної діяльності. 

Особливої уваги в системі заходів запобігання грабежам та розбійним 

нападам заслуговує один з видів інформаційно-комунікаційних технологій – 

картографування кримінологічної інформації. Це спосіб візуалізації на карті 

різноманітних правопорушень, який використовується аналітиками насамперед 

для аналізу злочинів і конкретизації специфіки їх скоєння [1]. Методика 

картографування кримінологічної ситуації по суті не нова і бере початок у 1800-

х рр. у Франції. Першу комп’ютеризовану геоінформаційну систему (ГІС) було 

створено 1960-х рр. в Канаді географом Р. Томлінсоном. З 1990-х рр. підрозділи 

поліції в таких країнах, як США, Сполучене Королівство та Австралія почали 

оснащуватися відповідними системами картографування для моніторингу та 

прогнозування злочинності, планування заходів щодо її попередження. Активне 

впровадження ГІС у практичну діяльність поліції відбулося завдяки збільшенню 

потужностей комп’ютерної техніки, накопиченню та інтеграції великих масивів 

даних (Big Data) поліцейської статистики і переписів населення, розроблення 

алгоритмів машинного навчання й імітаційного моделювання тощо. Точна 

фіксація кримінально значущих подій та часу на географічній карті дає змогу 

виявити часові та просторові закономірності вчинення різних видів злочинів 

(найбільш криміногенні місця в населеному пункті, зв’язки між різними видами 

злочинності, потенційні цілі для правопорушників), а також раціонально 

спрямувати необхідні ресурси для забезпечення громадського порядку та 

сформувати на підставі історичних даних передбачення на майбутнє. ГІС 
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використовують у програмах добросусідства, під час аналізу проблем діяльності 

поліції, оцінки ефективності заходів реагування тощо [2]. 

На сьогодні інтернет-картографування є зручним способом отримання 

необхідної інформації, натомість, в Україні веб-ресурсу з інтерактивною картою 

злочинності не існує. Лише іноді в Інтернеті та періодичних виданнях 

публікуються карти-схеми, де способом картограм чи ареалів подається 

інформація про злочинність на території України або в окремих її областях. Так, 

наприклад, в 2013 р. розроблялась онлайн-карта злочинності «Гаряча» карта 

(heatmap) [3] за регіонами України та Києва, яка відображала дані офіційної 

статистика МВС України, що була отримана через громадянські звернення про 

доступ до публічної інформації. «Гаряча» карта дозволяла побачити, в яких 

місцях можна безпечно прогулятися, а в яких краще бути насторожі, нажаль 

оперативне оновлення даних не передбачалось.  

Можливості картографування злочинності розраховані на відображення 

об’єктів на географічній карті, отримання інформацію в режимі реального часу, 

забезпечення її геокодування, комбінування, обміну та геообробки. Завдяки 

використанню відеокамер та безпілотних літальних апаратів суттєво 

розширюється площа спостереження і зростає точність ідентифікації. Зведення 

можна отримати за годину, добу, тиждень, місяць, рік або декілька років. Сучасні 

експертні системи прогнозування злочинності враховують широкий спектр 

історичних даних: час доби, день тижня, погодні умови, дорожній рух, відстань до 

поліції, кількість поліцейських дільниць, наявність масових заходів, рівень 

безробіття в місцевості, характер та щільність забудови, вартість оренди тощо 

вибір рівня деталізації географічної області, наприклад, недостатньо освітлених 

вулиць, нічних клубів, кіосків з продажем алкоголю тощо. 

Ефективне впровадження картографування злочинності у діяльність поліції 

може сприяти: плануванню стратегічних заходів щодо протидії грабежам і 

розбоям на основі інтерактивних картограм, що відображають стан цих видів 

злочинів та вплив на нього соціально-економічних особливостей регіонів, районів 

і населених пунктів України; взаємодії з громадськістю та оцінці діяльності 

поліції; підвищенню інформованості мешканців і туристів про загрози та ризики 

міського середовища й полегшення звернення до працівників поліції в разі 

потреби; плануванню періодичної перевірки певних місць працівниками поліції; 

реагуванню на події та правопорушення, удосконаленню тактичних заходів щодо 

запобігання та протидії злочинності, забезпечення громадського порядку на 

конкретній території. 

Залучення сучасних геоінформаційних технологій до запобігання 

злочинності, зокрема грабежам і розбоям, надасть змогу знайти важелі 

покращення кримінальної ситуації у криміногенно несприятливих районах і 

областях. У зв’язку з цим пропонуємо на базі геоінформаційного аналітичного 

порталу МВС України, призначеного для моніторингу здійснення правопорушень 
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для відображення публічної інформації про стан громадської безпеки, ввести 

моніторинг в режимі реального часу вчинених грабежів і розбійних нападів. 

Запровадження (crime mapping) картографування даних щодо грабежів та 

розбоїв допоможе виявленню гарячих кримінальних точок, тенденцій і соціальних 

передумов їх виникнення, може стати інформаційно-аналітичною основою для 

запобігання їм. Оприлюднення та візуалізації деперсоніфікованих подій 

підвищить рівень обізнаності громадськості (мешканців країни та туристів) про 

загрози та ризики вчинення грабежів та розбійних нападів, шляхом відображення 

об’єктивних статичних даних. Це дозволить реалізувати один із спеціально-

кримінологічних заходів запобігання – інформування населення про стан 

злочинності, засоби та методи їх захисту від злочинних посягань. 
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ДЕЯКІ СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ 

ІНТЕРНЕТ-ЗЛОЧИНАМ СТОСОВНО ДІТЕЙ 

 

На сьогоднішній день злочини, а також протиправні, антисуспільні діяння, що 

вчиняються з використанням сучасних засобів комунікації та мережі Інтернет –

актуальна проблема, з якою зіштовхнулись всі країни у ХХІ столітті, і яка постійно 

збільшується як за своїми масштабами, так і за рівнем спричиненої шкоди. 

Нині найбільш поширеними видами кіберзлочинів та інших протиправних 

діянь, що вчиняються в мережі Інтернет або з її використанням, є: розповсюдження 

порнографії (у тому числі дитячої), шахрайство (фітинг), наркозлочинність, 

схиляння до самогубства шляхом психологічного впливу, секстинг (інтимне 

листування), шантаж, ґрумінг (входження в довіру до дитини з метою подальшої 

особистої зустрічі для вступу в сексуальні відносини, експлуатації чи шантажу), а 

також кібернасильство (кібербулінг), пропаганда насильства та жорстокості, 

соціальний інжиніринг, некриміналізований спам тощо. 

Жертвою вищеназваних протиправних діянь може бути будь-яка людина, 

яка користується сучасними засобами комунікації, мережею Інтернет. Особлива 

небезпека таких діянь полягає у тому, що часто їх жертвами стають неповнолітні, 

бо вони є найактивнішими користувачами Інтернету та інших засобів комунікації. 

Слід наголосити, що 76 % батьків не знають, які сайти відвідують їх діти. 

Однією з основних характеристик інтернет-злочинності є висока 

латентність як природна, так і штучна, що виникає через небажання потерпілих 

повідомляти про злочини правоохоронним органам, адже загальновідомо про 

складність виявлення, фіксації та вилучення криміналістично-значущої 

інформації (слідової картини злочину) при виконанні слідчих дій для 

використання її в якості речового доказу і т. ін. Отже, офіційна статистика 
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правоохоронних органів не відображає реальної картини стану правопорушень, що 

вчиняються у мережі Інтернет, як на рівні держави, так і на загальносвітовому рівні. 

У зв’язку із стрімким розвитком інтернет-технологій, легкодоступністю 

засобів комунікації, постійним оновленням форм та способів вчинення 

кіберзлочинів, кількість злочинних посягань з використанням всесвітньої мережі 

постійно зростає. Тому ефективність запобігання та розкриття таких злочинів 

залежить від своєчасного їх виявлення, що потребує використання нових методів: 

від належного фільтрування шкідливого контенту шляхом його миттєвого 

видалення до застосування сучасних моделей (методик) щодо маркування 

гіпотетичних педофілів, кіберзлочинців, кібербулерів, екстремістів тощо. 

Наприклад, інноваційні зусилля по боротьбі з дитячим сексуальним 

насильством в Інтернеті знайшли своє відображення у проекті «Арахнід» 

(Arachnid), де розглянуті нові можливості прискорення видалення матеріалів 

сексуального насильства над дітьми. Arachnid – це платформа, що дозволяє 

активно виявляти матеріали про сексуальне насильство по відношенню до дітей і 

видавати повідомлення про те, що хостинг-провайдери вимагають негайного 

видалення (країни-учасниці круглого столу даного проекту – Канада, США, 

Великобританія) [1]. «Арахнід» – це платформа, яка дозволяє іншим міжнародним 

гарячим лініям працювати спільно у межах цього проекту.  

Заслуговують на увагу глобальні світові мережі, які працюють у напрямку 

захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації такі, як: 

ECPAT — глобальна мережа громадських організацій, які борються проти 

сексуальної експлуатації дітей (налічує 118 членів із 102 країн світу) [2]. 

INHOPE — глобальна мережа гарячих ліній, які протидіють  сексуальному 

насильству над дітьми в Інтернеті (налічує 47 членів з 43 країн) [3]. На жаль, 

Україна не є членом цієї мережі, тоді як на її території спостерігається 70% 

світового платного хостингу дитячої порнографії (серед країн, які не є членами 

INНOPE) і входить у першу десятку країн за поширенням дитячої порнографії [4]. 

Інтернет є не тільки джерелом інформації, засобом комунікації та сферою 

дозвілля, а й засобом соціалізації для сучасних підлітків, тому вони проводить 

значну частину свого часу в соціальних мережах. Одночасно, соцмережі – це 

джерело самооновлюваної інформації, так звана база соціальних зв’язків, яка за 

необхідності може бути використана для виявлення окремих видів злочинів. 

Зокрема, вчені з Массачусетського технологічного інституту і Університету 

Брандейса в Массачусетсі розробили алгоритм, який вміє визначати екстремістів 

в соцмережах ще до публікації ними відповідних постів. На підставі цих даних, за 

допомогою статмоделювання дослідники розробили модель, здатну з високою 

точністю визначити, чи є той чи інший акаунт екстремістським ще до того, як 

його власник опублікує перший запис. За словами одного зі співавторів 

дослідження, користувачі, які займаються онлайн-екстремізмом, мають схожі 
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поведінкові характеристики в соцмережах, що і дозволяє алгоритму виявляти їх 

при створенні нових акантів [5, с. 28].  

На наш погляд, актуальність цього дослідження незаперечна та потребує 

подальшого розвитку. Згадаймо, масовий розстріл школярів двома однолітками зі 

школи Колумбайн (1999) та їх послідовників, які періодично скоювали подібні 

вбивства (у 1999, 2001, 2005, 2007, 2017, 2018 роках). На їх сторінках задовго до 

трагедії в соцмережах (у власному блозі) постійно з’являлись повідомлення 

агресивного характеру. Тому, своєчасна діагностика агресивності підлітків могла 

зберегти багато життів. 

Вітчизняні вчені також докладають активних зусиль у дослідженні 

віртуального спілкування. Зокрема, з метою запобігання віртуальній педофілії, у 

вересні 2019 року молодими вченими України було запропоновано проєкт 

«Комп’ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних 

користувачів віртуальних спільнот», завдяки якому можна звірити інформацію з 

профайлів та коментарів користувачів і за допомогою мовних шаблонів виявити 

гіпотетичних педофілів, кіберзлочинців, кібербулерів, маніпуляторів тощо [6]. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід наголосити, що зі стрімким розвитком 

інтернет-технологій зростає кількість нових злочинів з їх використанням. 

Особлива небезпека їх полягає у тому, що найчастіше жертвами стають 

неповнолітні, так як саме вони є найактивнішими користувачами всесвітньої 

мережі, які за браком життєвого досвіду не здатні критично мислити.  Наприклад, 

з метою отримати додатковий «лайк» легко йдуть на контакт з новими знайомими 

в мережі, надсилають особисті фото, погоджуються на реальну зустріч, тому 

легко стають жертвами злочинів, що посягають на статеву свободу та статеву 

недоторканість, некримінализованих секстингу та ґрумінгу тощо. Отже, для 

ефективного запобігання таким злочинним посяганням необхідні новітні стратегії, 

інноваційні способи виявлення злочинів, тісна співпраця науковців-кримінологів, 

психологів, педагогів, лінгвістів та кіберспеціалістів у тому числі кіберполіції з 

метою захисту дітей у мережі Інтернет від злочинних посягань. 
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НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ НА 

ОЗБРОЄННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Останнім часом одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних 

органів є досудове розслідування кримінальних правопорушень часів Революції 

гідності, а також розслідування кримінальних правопорушень вчинених в зоні 

ООС. По справам даної категорії зазвичай в якості речових доказів фігурують 

боєприпаси та їх залишки (стріляні кулі, гільзи, частини мін, та ін.), проведення 

експертиз по яких з метою виявлення слідів пальців рук людини значно 

ускладнено. 

Саме тому, одним з найважливіших питань, у боротьбі із такими злочинами 

є оновлення методики використання сучасної криміналістичної техніки та 

запозичення позитивного досвіду роботи правоохоронних органів розвинутих 

європейських країн. Так, на початку 2020 року в Києві пройшла низка презентацій 

нової криміналістичної техніки розробленої британською компанією Foster + 

Freeman (Велика Британія, м. Евешам та м. Малверн) з дослідження потожирових 
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слідів в ультрафіолетовому та інфрачервоному світлі, а також використання 

розширеного освітлення при виявленні і фіксації потожирових слідів; результати 

впровадження новітніх технологій для відновлення знищених, пошкоджених 

потожирових слідів на металевих поверхнях; дослідження біологічних рідин на 

тканинах; виявлення слідів крові на темних та кольорових тканинах. 

Джерелами світла для досліджень є: Одночастотні світлодіодні джерела 

оптичного випромінювання Crime-lite®2. Вузькосмугові світлодіодні джерела 

експертного світла (вісім хвильових діапазонів, включаючи ультрафіолетовий 

(далі – УФ). Також, обладнаний широкосмуговим джерелом білого світла і 

7 вузькосмуговими джерелами, що опромінюють у різних кольорових діапазонах і 

дозволяють виявляти біологічні і хімічні сліди, та потожирові відбитки. 

Комплекс експертного світла DNA Crime-Lite®82S дозволяє виявляти 

наркотичні речовини, біологічні сліди та потожирові відбитки в інфрачервоному 

(далі – ІЧ), УФ та синьому діапазоні, як у лабораторних умовах так і на місці подій. 

Всі пристрої серії Crime-Lite®82 обладнані 16 світлодіодами, робота яких 

обирається оператором. Освітлювач Crime-Lite®82L, призначений для опромінення 

поверхні під малим кутом із змінною інтенсивністю (10 -100 %), і виявляє приховані 

сліди (зафарбовані плями крові), сліди взуття і т.і. Crime-Lite®42S - двочастотне 

світлодіодне джерело оптичного випромінювання у 7 діапазонах. Перемикання між 

діапазонами дозволяє експерту отримати три варіанта потужності в одному 

змінному оптичному випромінюванні. Також передбачена можливість УФ або ІЧ 

опромінення. Crime-lite®ХL створений для обстеження великих ділянок місцевості. 

Обладнаний 96 світлодіодами високої інтенсивності доступних у 4 діапазонах, що 

забезпечують 115 Вт вузько-смугового опромінення, ефективно сприяють 

виявленню трасологічних та біологічних слідів, наркотичних та вибухових речовин. 

Crime-lite®ML2 – настільний збільшувач із багатохвильовим освітленням для 

вивчення та «маркування» речових доказів. Має велику двоокулярну збільшувальну 

в 1.8 рази лінзу. До комплектації також входить додаткова насадка для камери із 

діапазоном від УФ до ІЧ та набір світлофільтрів. Crime-lite®8х4 – універсальний, 

світлодіодний, багатохвильовий, кільцевий освітлювач, оснащений 

7 вузькосмуговими світлодіодними матрицями: 365, 410, 

475, 520, 590 та 640 нм плюс білий. Дозволяє оператору 

створювати 98 різних кольорів. Crime-lite®8х4МКЗ – 

світлодіодний кільцевий освітлювач, обладнаний 12 синіми, 

16 червоними та 4 ІЧ світлодіодами для збудження 

флуоресценції у ІЧ порошках (fpNatural®1) [1, 230]. 

Recover LTF (Latent Fingerprint Technology), створений 

для відновлення прихованих, або знищених потожирових 

слідів, на різноманітних поверхнях які вкрай важко або 

неможливо обробити. Див. фото № 1.      Фото 1 
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Зокрема, на будь-яких металевих поверхнях (білого та жовтого металу) ті, 

що піддаються екстремальному нагріванню (гільзи після пострілу, і т.і.), та 

предмети, на яких сліди були фізично знищені (стерті). У прозору герметичну 

камеру поміщають речові докази та спеціальний «прекурсор», відкачують повітря 

та підігрівають розміщений в центрі дна «прекурсор» (до 10 хв.) до 

випаровування і осідання на папілярних лініях. Таким чином сліди 

забарвлюються в темний колір [2]. Принцип роботи даного пристрою базується на 

процесі корозії. Звісно мова йде про нефарбовані металеві поверхні. На 

неметалевих або фарбованих металевих поверхнях сліди можна виявити лише у 

випадках відсутності їх фізичного знищення. Прозорість камери дозволяє 

спостерігати за процесом. «Прекурсор» безпечний для людей та тварин, але в 

процесі реакції має неприємний різкий запах і потребує додаткової витяжки. 

Проявлені сліди міцно забарвлюються, але в разі потреби процес відновлення 

можна повторювати. 

Crime-lite AUTO – остання, але не по значущості розробка британських 

вчених, яка ще проходить відповідні налаштування, але вже своїми 

можливостями вражає весь світ. Див. фото № 2 та № 3. 

 

  

             Фото № 2                                                           Фото № 3 

Цей пристрій складається із планшету із сучасним програмним 

забезпеченням, об’єктива та кольорових світлодіодів із моторизованими 

світлофільтрами, та додаткові світлодіодні освітлювачі денного світла, і потужну 

батарею живлення. Він дозволяє спеціалісту працювати як у лабораторії так і на 

місці події. Тобто, не тільки фіксувати обстановку а і одночасно досліджувати в 

різних променях освітлення, застосовуючи вбудовані світлофільтри. Спеціаліст 

має можливість керувати роботою пристрою як в ручному режимі (підбирати 

освітлення і світлофільтри), так і обирати автоматичні режими роботи. Пристрій 

має вбудовану пам’ять, і порт для зовнішніх носіїв, що в свою чергу дозволяє 

розмножити знімки без втрати якості. Отже, один такий прилад замінить декілька 

окремих криміналістичних засобів (фотоапарат, світлофільтри і т.і.). 
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Загалом представлені зразки криміналістичної техніки підтвердили заявлені 

функціональні можливості, але впровадження повинно здійснюватися з 

урахуванням чинного законодавства та специфіки виконуваних завдань 

підрозділами правоохоронних органів 
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ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ФІЗИЧНИМИ АТАКАМИ  

НА БАНКОМАТИ 

 

Узагальнення статистичних даних показує, що упродовж 1998-2020 років в 

Україні значно зросла злочинність, пов’язана з посяганнями на банківську 

систему. При цьому зовнішні посягання на означену систему характеризувалися 

переважно такими видами злочинних діянь, як: 1) розбійні напади на банківські 

установи; 2) напади на інкасаторів; 3) посягання на банкомати.  

Зокрема, кількість розбійних нападів на банки на початку доби незалежності 

була відносно стабільною та становила близько 8-11 таких злочинів протягом року 

[1, с. 49]. Проте, з 2005 року ситуація почала стрімко погіршуватися, адже впродовж 

тільки цього року було зареєстровано 20 таких посягань. Протягом наступних років 

кількість розбійних нападів на банківські установи продовжувала зростати і 

склалося уявлення, що у цій царині пройдена так звана точка «біфуркації», адже 

тенденції повернення до попереднього рівня не вбачалося. 

Взагалі, за даними Державної служби охорони при МВС України упродовж 

2004-2007 років було вчинено близько 150 розбійних нападів на банківські 

установи, При цьому 30 %  цих діянь було спрямовано проти інкасаторів під час 

перевезення готівки. Внаслідок цих кримінальних проявів 12 осіб загинуло, а 

20 було поранено. Злочинці заволоділи близько десяти мільйонами гривень. 

Тенденція зростання рівня цих злочинів продовжилась у 2008 році, адже за 

даними МВС України на відділення банків, інкасаторські машини та банкомати 

було вчинено 103 посягання. Картина криміногенної ситуації, пов’язана з цими 

злочинами, не покращилася у 2009 році, а навпаки досягла своєрідного піку, 

оскільки злочинцями упродовж 2009 року лише на банки було вчинено 

89 розбійних нападів. Особливо резонансним злочином став напад 2 квітня 

2009 року на інкасаторську службу «Ощадбанку», під час якого було вбито три 

інкасатори та викрадено 300 тис. гривень [1, с. 51]. 

У 2010 році кількість розбійних нападів на банківські установи скоротилася 

і майже повернулася на докризовий рівень – до 45 злочинів, чому сприяло 

пожвавлення економіки в країні, а також такі превентивні заходи, як суттєве 

зменшення залишків готівки у касах (не більше 5-10 тис. грн) та інші. Завдяки 
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цьому середня сума, якою заволодівали злочинці, скоротилася до 10 тис. гривень. 

На початку 2011 року ситуація знову погіршилася, адже було вчинено 82 таких 

злочини [1, с. 51], а протягом 2012 року в України було зафіксовано 28 розбійних 

нападів на банки та їх філії, а за 2013 рік – 31 [1, с. 52]. 

Оцінюючи в цілому криміногенну ситуацію, пов’язану з вказаними 

корисливо-насильницькими посяганнями на банківську систему, відзначимо, що 

за добу незалежності в Україні вчинено близько тисячі таких діянь, тобто більше 

ніж їх вчинялося раніше у цій сфері майже впродовж півстоліття. 

Водночас, поряд з розбійними нападами на банківські установи в Україні у 

2012 році було зареєстровано 58 випадків пограбування банкоматів, під час яких 

злочинці викрали понад 11 млн гривень [2], і ця тенденція набуває поширення, 

оскільки останніми роками злочинці у цій сфері спрямовують свої посягання 

переважно на заволодінні коштами в банкоматах, що у міжнародній спільноті 

набуло поняття «фізичні атаки на банкомати». 

Слід відзначити, що для світової банківської системи ці злочини є добре 

відомими. Зокрема, злочинці здійснюють посягання на банкомати і в Європі, де 

кримінальні угруповання при їх вчиненні використовують транспортні засоби, 

вибухівку або викрадають сам банкомат, щоб здійснити проникнення у нього 

пізніше в іншому місці. Такі посягання дозволяють злочинцям викрадати в 

середньому 9-15 тис. євро.  

Фізичні атаки, пов’язані з банкоматами, в Європі у 2018 році зросли на 27 % 

порівняно з 2017 роком (з 3584 до 4549 інцидентів). Майже третина з них була 

вчинена із застосуванням вибухових речовин, і такі атаки зростають, що 

призводить до значної шкоди та уявляє ризик для життя людей. Збитки від цих 

атак склали 36 млн. євро, не враховуючи шкоду, що заподіюється обладнанню або 

спорудам [3]. 

Навіть у такій країні високих технологій, як Японія за інформацією 

Національного агентства поліції протягом 2003 року зафіксовано 57 випадків 

нападів на банкомати з використанням бульдозерів. Упродовж цього часу члени 

злочинних угруповань викрали таким чином близько 3 млн. євро. Пограбування 

відбувалося за лічені хвилини. Схема, за якою діяли зловмисники, надзвичайно 

проста: бульдозером вивертають банкомати, витягують із них усю готівку та 

зникають [4]. 

За даними МВС України злочинні посягання на банкомати в нашій країні 

значно збільшилися, адже якщо у 2018 році в Україні було лише 20 таких 

випадків (вибух або злом банкомата), то у 2019 році – 77 [5]. 

При цьому аналіз показує, що злочинці застосовують різноманітні способи 

вилучення готівки з банкоматів, а саме: а) механічне розбиття банкоматів; 

б) видалення банкоматів за допомогою транспортних засобів (автомобілів, 

екскаваторів та інших машин); в) розтин за допомогою розпилювання; 

г) розрізання спеціальною апаратурою; д) підривання за допомогою вибухівки; 
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е) викрадення банкоматів тощо. При цьому злочинці для підриву банкоматів 

використовували газоповітряну суміш та тверду вибухівку. 

Спостереження за цим видом злочинності дає підстави для висновків про те, 

що її існування обумовлено різними факторами, зокрема: «спеціалізацією», що 

відбувається у злочинному середовищі; визначенням найбільш «привабливих 

злочинів» з огляду на злочинний прибуток від їх вчинення та менш сувору 

відповідальність; поширення незаконного обігу в країні зброї та вибухівки; 

відносно швидке та значне збагачення готівковою «здобиччю»; кризові явища в 

економіці та карантинні заходи, пов’язані з пандемією тощо. 

Враховуючи вказані особливості злочинів, пов’язаних з посяганнями, 

предметом яких є банкомати, можна прогнозувати, що найближчим часом 

протидія цьому виду злочинності буде залишатися актуальною та вимагатиме 

постійної уваги до активізації діяльності щодо її запобігання, адже очевидно, що 

ці злочини характеризуються ретельною спланованістю, високим рівнем 

виконання, а у більшості випадків – організованістю та, навіть, зухвалістю, 

притаманною організованим злочинним групам. 

Практика показує, що важливу роль у запобіганні цим злочинам мають 

відігравати організаційні, технічні, правові та інші засоби, здатні унеможливити 

злочинцям реалізувати свої злочинні наміри щодо заволодіння грошовими 

коштами у банкоматах. Зокрема, до організаційних та технічних засобів слід 

віднести: заохочення банків придбавати банкомати з вищим ступенем захисту; 

оптимальна дислокація засобів поліції охорони та інших охоронних структур; 

можливість працівників поліції охорони негайно потрапляти до місць, де 

спрацювала сигналізація на банкоматі, у неробочий час; облаштування банкоматів 

підключенням до пультів охоронно-тривожної сигналізації; обладнання 

банкоматів тривожною звуковою сигналізацією; забезпечення банкоматів 

радіомаяками для негайного викриття посягання, а також переслідування 

злочинців; обладнання банкоматів засобами хімічного захисту для «маркування» 

грошей та злочинців тощо. 

Наприклад, у Південно-Африканській Республіці з населенням близько 

43 млн громадян у 2008 році було висаджено у повітря 423 банкомати. 

Для запобігання цим посяганням банкомати стали обладнувати розпилювачами 

перцевого газу, а також камерами, що стежать за поведінкою осіб, які знімають 

гроші. Завдяки камерам можна спостерігати, чи не намагається людина підкласти 

вибухівку. Якщо людина має такі наміри, в неї одразу вистрілює перцевий газ. 

Доки злочинець оговтається, до банкомату встигає прибути поліція або охорона 

[1, с. 181-182]. 

Поряд з необхідністю вивчення зарубіжного досвіду щодо захисту 

банкоматів вважаємо, що вітчизняні правоохоронні органи та їхні установи мають 

можливість залучати до розробки технічних засобів запобігання цим злочинам 

багатотисячний потенціал вищих навчальних закладів технічного профілю, а 
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також аспірантів та ад’юнктів, які здійснюють дослідження у галузі 

криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та інших юридичних наук. 

Свій внесок у протидію вказаним злочинам мають здійснити і фахівці з 

кримінології та кримінального права, досліджуючи кримінологічну характеристику 

цих злочинних посягань, а також заходи щодо їх запобігання. Розробка нової моделі 

кримінального законодавства може сприяти вдосконаленню питань кримінальної 

відповідальності за вчинення посягань, предметами яких є банкомати. Адже не 

зовсім вписується у сучасну кримінально-правову доктрину ситуація, за якої дії 

злочинців, що здійснюють підрив банкомата, використовуючи вибухівку, вважається 

викраденням чужого майна, оскільки цей спосіб не має відповідних ознак у таких 

складах злочинів, як крадіжка (ст. 185 КК України), грабіж (ст. 186 КК України) та 

навіть розбій (ст. 187 КК України). Можливо він вимагає імплементації у зазначені 

норми як «загальнонебезпечний», зокрема як особливо кваліфікуюча ознака цих 

складів злочинів. 

Очевидно, що вказаний вид злочинності вимагає подальшого уважного 

спостереження, точної фіксації його показників, оскільки вони не лише 

визначають стан зниження або підвищення кримінальної активності у цій сфері, 

але й дозволяють своєчасно пропонувати та здійснювати відповідні заходи щодо 

її запобігання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ  

 

Поняття «субкультура» утворилося в результаті усвідомлення неоднорідності 

культурного простору. Тобто ті соціальні утворення у суспільстві, які відрізняються 

від панівної культури звичаями, нормами, ціннісними орієнтаціями, стилем 

поведінки, вважалися субкультурними явищами [1]. У цьому ж контексті 

використовують термін «контркультура», що визначає ідеологію молоді, яка руйнує 

будь-яку культуру загалом та протистоїть загальноприйнятій культурі. Від поняття 

«контркультура», субкультура відрізняється тим, що не суперечить цінностям 

традиційної культури, а доповнює її.  

У суспільстві існує кілька великих різновидів субкультур. Перша – це 

формальна (офіційна) субкультура: соціально позитивна, офіційно схвалювана 

субкультура людей, покликаних жити разом, в одному соціумі. Друга – це 

неформальна (неофіційна) субкультура. Її можна розділити на два підвиди: 

асоціальну і кримінальну. Асоціальна субкультура формується в групах людей, 

які відступили від офіційного способу життя, та об’єдналися на основі певної ідеї. 

Вони ще не є порушниками норм кримінального закону, проте допускають 

асоціальні відхилення пов’язані з порушенням спокою людей та допускають 

адміністративні правопорушення [2]. Кримінальна субкультура – це сукупність 

цінностей, норм, традицій, які підміняють офіційні, загальновизнані регулятори 

поведінки і визначають, регламентують функціонування середовища засуджених 

та окремих їх представників [3]. 

В системі людських цінностей кримінальна субкультура займає своє певне 

місце і при цьому є дійсною об’єктивною реальністю. Для розуміння внутрішніх 

законів, за якими живе злочинне середовище, для аналізу та оцінки змін які в ній 

відбуваються, необхідно детальне вивчення кримінальної субкультури. Ключовим 

фактором який формує кримінальну субкультуру є злочинність. Першими 

кримінальну субкультуру стали досліджувати зарубіжні соціологи (Р. Мертон, 

Т. Селлін, А. Коен). Роберт Мертон в 1938 році у статті «Соціальна структура і 

аномія» вказував на те, що основною причиною злочинності є протиріччя між 

цінностями, на досягнення яких націлює суспільство і можливостями їх 

досягнення за правилам що встановлені суспільством. І все це призводить до того, 

що людина, яка не отримала ці цінності за всіма правилами, починає заперечувати 
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правила і прагнути отримати їх за всяку ціну [4]. Тоді як Т. Селлін розглядав у 

якості криміногенного чинника конфлікт між культурними цінностями різних 

спільнот. А на основі його дослідження американский соціолог А. Коен розробив 

концепцію субкультур та дослідив особливості культурних цінностей 

кримінальних об’єднань (банд, спільнот, угруповань). Вказав на те, що у цих 

мікрогрупах можуть формуватися свої мінікультури (погляди, звички, вміння, 

стереотипи поведінки, норми спілкування, права і обов’язки, міри покарання 

порушників норм, вироблених у такий мікрогрупі) - цей феномен отримав назву 

субкультури. Як правило, кримінальна субкультура знаходиться в протиріччі з 

пануючими в суспільстві цінностями. Потрапляючи до злочинної групи, 

сприйнявши її субкультуру, людина як би звільняється від інших соціальних 

заборон, більш того, їх порушення нерідко буває однією з норм кримінальної 

субкультури. 

Вважається, що термін «кримінальна субкультура» у вітчизняну науку ввів 

В. Пирожков. На його думку, кримінальна субкультура – це певний рівень 

розвитку життя злочинних співтовариств, що виражається у типах і формах їх 

організацій, діяльності членів даних спільнот, а також у створенні ними 

матеріальних і духовних цінностей [2]. 

Загалом науковці трактують кримінальну субкультуру як оброблену та 

перекручену злочинним світом систему людських цінностей, звичаїв, традицій, 

норм і правил поведінки, що сприяють організованості (керованості) злочинними 

групами та спільнотами. О. Дубягін говорить про злочинну субкультуру як таку, 

що виправдовує кримінальний спосіб життя та організовану злочинність [5]. 

В. Пірожков під кримінальною субкультурою розуміє певний рівень розвитку 

злочинних груп (спільнот), виражений в типах і формах їх організації, діяльності 

членів даних формувань, а також в насадженні ними правил і норм поведінки [6]. 

Д. Корецький, В. Тулєгєнов кримінальну субкультуру визначають як сукупність 

асоціальних цінностей, звичаїв, традицій, норм і правил поведінки, спрямованих 

на найбільш раціональну організацію життєдіяльності осіб з протиправним 

(кримінальним) минулим, метою яких є вчинення злочинів, їх приховування та 

ухиляння від кримінальної відповідальності [7]. 

Взагалі носіями кримінальної субкультури є представники різних вікових 

категорій, особи які знаходяться в місцях позбавлення волі, або ж знаходяться на 

волі, але при цьому володіють кримінальними навичками. Кримінальна 

атрибутика для них є свого роду розпізнавальною системою, а кримінальна 

субкультура для багатьох стає засобом пізнання світу. В. Хорошая виокремлює 

різні форми кримінальної субкультури, які взаємопов’язані між собою: тюремна 

субкультура, субкультура професійних та інших злочинців, субкультура 

організованої злочинності, субкультура злочинців, субкультура кримінального 

світу, кримінальна субкультура в суспільстві [8]. 
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На думку інших авторів кримінальна субкультура неоднорідна і являється 

системою культури злочинного світу та включає в себе наступні підсистеми: 

воровську, тюремну, рекетирську, жіночу, підліткову, хакерську, шахрайську, 

субкультуру повій, тіньовиків та ін. [9]. 

Ф. Хисамутдинов, А. Шалагин до видів кримінальної субкультури відносять 

такі: субкультуру екстремістів, анархістів, радикалістів та ін..; субкультуру 

деструктивних (тоталітарних) релігійних організацій (сект); субкультуру 

неповнолітніх та молоді; субкультуру осіб, які страждають хімічними аддикціями 

(алкоголіки, наркомани, токсикомани); субкультуру рецидивістів, 

«професіоналів» злочинного світу, осіб, що входять в організовані злочинні групи 

і спільноти; тюремну субкультуру; субкультуру маргінальних верств населення 

(бродяги, жебраки, вокзальні повії та ін.) [10]. 

Д. Бочарніков та В. Радзієвський до кримінальної субкультури відносять 

також і субкультуру аномії, що трактується як відсутність соціального порядку, 

беззаконня та безлад. Однак під беззаконням розуміється не лише суто кримінальні 

чи протиправні діяння, а значно ширше – аморальні та антикультурні явища [11]. 

Але найбільш яскраво кримінальна субкультура проявляється в місцях 

позбавлення волі. Злочинці, які відбувають покарання в місцях позбавлення 

свободи вважають, що спосіб життя, який відповідає «правильним поняттям», 

легше і розумніше прописаного владою. Традиційно прийнято вважати, що 

кримінальна субкультура зародилася саме в місцях позбавлення волі, а вже потім 

поширилася за їх межі. Саме тюремна субкультура, формується у рамках 

замкнутих установ пенітенціарної системи і призводить до «отюремлюванню» 

ув’язнених і дозволяє говорити про в’язниці як про «фабрики злочинності»[12]. 

Отже, автори виокремлюють із кримінальної субкультури її різновид – 

пенітенціарну (тюремну) субкультуру, яка регулює неофіційне життя засуджених в 

місцях позбавлення волі. Пенітенціарна культура формується в результаті ізоляції 

засуджених та будучи частиною загальної культури, вона формально використовує її 

структуру та зміст [13]. А ватажки злочинного світу, що формують злочинну 

субкультуру в місцях позбавлення волі, намагаються здійснювати владні, 

ідеологічні, економічні, координаційні та контррозвідувальні функції. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ НАУКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення фінансової безпеки відбувається завдяки стратегічному 

плануванню та реалізації на практиці цього планування, тобто підтримання 

фінансової безпеки не тільки на сучасному етапі, а й у майбутньому. 

Основні заходи з підтримування фінансової безпеки на належному рівні: 

аналітична обробка інформації щодо забезпечення фінансової системи в інших 

країнах; збір даних, які дають чітку характеристику стану фінансово-кредитної 

сфери в державі; розробка стратегічних цілей з підтримки фінансової безпеки; 

постійний аналіз чинників та умов, які можуть стати загрозою для фінансової 

безпеки; прогноз індикаторів зміни стану фінансової системи в майбутньому та 

заходи протидії їм; розроблення та впровадження конкретних заходів щодо 

підтримання фінансової безпеки на належному рівні. 

Основні функції забезпечення фінансової безпеки базуються на меті, 

основних методах забезпечення фінансової стабільності системи та дотримання 

національних інтересів, які торкаються цієї сфери. 

Можна дійти висновку, що фінансова безпека тісно пов’язана з головними 

національними та фінансовими інтересами держави. Для кожного конкретного 

періоду державі необхідна розробка та впровадження особливих методів та 

заходів із застосуванням різних механізмів управління фінансовою безпекою та 
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підтримки системи спеціальних органів влади. Реалізація підтримки фінансової 

безпеки має базуватися на наукових теоріях і стратегіях, розробка інститутів 

забезпечення безпеки, систематизація та прогнозування загроз та шляхи їх 

подолання. 

Стан фінансової безпеки в країні дає чітку характеристику динаміки 

розвитку всієї фінансової системи держави та здійснюється завдяки чіткій 

фінансовій політиці щодо інвестиційної сфери. Тобто стабільність та високий 

рівень фінансової безпеки безпосередньо залежить від інвестиційних, правових, 

економічних та соціальних умов, які дають змогу здійснювати інвестиційну 

діяльність як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. 

Фінансова безпека являється важливою складовою економіки України. Слід 

зважати на той факт, що проблеми фінансового характеру для України є новими, 

оскільки фінансова система держави формується через вплив трансформаційних 

процесів в економіці та через якість державного управління. Важливим є вплив 

зовнішньоекономічних чинників, які відіграють важливу роль в процесі переходу 

України до стану відкритої економіки. 

Вплив світових фінансових систем наразі стає серйозним впливом на кожну 

окрему взяту державу. Фінанси на сучасному етапі займають провідну роль, тобто 

відбувається такий собі управлінський вплив через фінансові механізми і 

звичайно при допомозі фінансових важелів. Процес глобалізації створює серйозні 

умови для фінансової влади, яка впливає на весь світовий простір з допомогою 

володіння світовими грошима. З цього розуміємо, що фінансові кредити, які 

надаються певним державам можуть бути різного характеру: партнерськими або 

експлуататорськими. Саме вище вказане являється прикладом впливу світових 

фінансів на конкретно окрему державу. Отже, фінансова безпека держави  

створює основний показник здатності здійснювати самостійно фінансово-

економічну політику відповідно до своїх національних інтересів. 

Основний критерій економічної безпеки держави, а отже і фінансової 

безпеки, являється здатність економіки підтримувати або ж відновлювати 

достатній рівень громадського відтворення в умовах критичних ситуацій 

(зовнішній або внутрішній впливи). Економічна безпека, а отже і фінансова, 

підтримується в наслідок дотримання законодавства. Економіка є предметом 

злочинних посягань, особливо в період реформ у країні, який характерний тим, 

що змінюється законодавство, відбуваються зміни у відносинах власності. Саме 

через вказані причини стан фінансової та економічної безпеки являється не 

стабільним, через процеси тінізації економіки, розвитку нелегальних або на пів 

легальних способів ухилення від сплати податків, а як наслідок це криміналізація 

економіки та розвиток злочинних угруповань, які намагаються контролювати 

діяльність суб’єктів господарювання.  

Основні засади, які слід враховувати при здійсненні захисту системи 

фінансової безпеки є: 
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– Процес системності, тобто детальне вивчення усіх можливих загроз 

розкриття важливої інформації та протиправного доступу до неї; застосування 

правових, організаційних та технічних заходів щодо захисту такої інформації; 

– Обґрунтованість прийнятих рішень, тобто складність завдань, які 

необхідно вирішувати, слід науково-технічно обґрунтовувати та оцінювати їх 

можливість реалізації; 

– Достатність вирішення поставлених задач, тобто пошук ефективних 

способів захисту. Серед способів захисту від загроз виділяють: стримування, 

протидію та примушення; 

– Гнучкість в процесі управління системою захисту, тобто реальний 

прогноз можливих загроз та способи їх нейтралізації, ефективна розробка заходів, 

щодо ліквідації наслідків таких загроз; 

– Своєчасність, тобто заздалегідь розробка способів захисту та 

контролю (не виконання цієї умови призводить до додаткових збитків). 

На систему фінансової безпеки суттєвий вплив мають протиріччя, 

врахування яких, дозволяє з’ясувати небезпечні можливі наслідки: 

– Протиріччя пов’язані з ринковими відносинами, які утворюються на 

законах економічних механізмів регулювання та адміністративним управлінням 

економікою. 

– Протиріччя, які стосуються приватизації та роздержавлення, які 

необхідні в період перехідної економіки.  

– Протиріччя, які стосуються процесів управління економічною 

системою. Виражаються в протиріччях економічних реформ та соціальним станом 

населення держави, а також не узгодженість між цільовим призначенням 

економічних реформ та способами їх досягнення. 

– Протиріччя між існуючими та виникненням нових економічних 

відносин. Протиріччя в правовій базі, яка регулює такі відносини та розвиток 

злочинності, яка торкається фінансово-кредитних відносин, корупції та інше.  

– Протиріччя, які пов’язані із захистом та розвитком економічного 

потенціалу країни, сільським господарством і інтеграційними процесами у світове 

співтовариство.  

На рівень фінансової безпеки насамперед впливає ситуація, яка склалася на 

певному етапі економічного та політичного розвитку суспільства країни. 

Спираючись на це твердження виділяємо елементи забезпечення фінансової 

безпеки: 

– Постійний аналіз економічної та фінансової сфери для демаскування 

внутрішніх і зовнішніх загроз; 

– Встановлення порогових індикаторів економічних показників, 

недбання яких призводить до фінансової кризи; 

– Сприяння держави для ефективного виявлення та усунення загроз 

фінансовій безпеці, а отже і економічній, а отже і національній безпеці країни. 
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Робимо висновок, що фінансова безпека залежить та досягається завдяки 

фінансовій політиці, яка відповідає нормативно-правовій базі та розробленим 

програмам, щодо економічної та фінансової сфер. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ЕФЕКТИВНОГО 

ЗАСОБУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ 

 

Побудова правової держави, на яке в останні два десятиліття спрямовані всі 

зусилля держави, неможливо без міцного правового порядку, який в свою чергу 

повинен ґрунтуватися на розвиненій правосвідомості. 

Правосвідомість чинить активний вплив на регулювання всього 

різноманіття життєвих процесів в суспільстві та державі, сприяє консолідації 

громадян, всіх соціальних груп, підтримці та зміцненню цілісності суспільства, 

стабільності порядку. Повага громадян до закону є основою цілісності держави, 

ефективного функціонування політичної та правової систем. 

Право це інструмент регулювання суспільних відносин, який діє через волю і 

свідомість людей. Правові уявлення про справедливість, усвідомлення прав і 

обов’язків людини, дозволів і заборон все це впливає на формування мотивів і 

установок поведінки людини в правовій сфері життя суспільства, а через 

регулювання правової поведінки особи проявляється роль права та правосвідомості. 

Розвиток економічної, політичної, соціальної та культурної підсистем 

суспільства пов’язаний з рівнем розвитку правової свідомості. Тому вирішення 

питань про зміцнення правової політики, заснованої на ідеї консолідації держави, 

гармонійного поєднання інтересів особи та суспільства, прийняття напрямів 

Європейської інтеграції в поєднанні з формування громадянського суспільства, 

національними культурними досягненнями і традиціями, стає актуальним в 

умовах боротьби та територіальну цілісність України. Система правового 

регулювання включає сукупність правових засобів і методів, спрямованих на 

регулювання різноманітних суспільних відносин. Це знайшло відображення у 

Національний стратегії розвитку громадянського суспільства до 2020 року та 

Цілях сталого розвитку України на період до 2030 року [1; 2]. 

До основних засобів правового регулювання традиційно відносять правові 

норми, суб’єктивні права,  юридичні обов’язки, правозастосовні акти, які надають 

безпосередній вплив на мотиваційну та фактичну сторону поведінки індивідів і 

соціальних груп. Не менш значущими засобами є акти тлумачення права, 

правосвідомість і правова культура. 

Індивідуальна та соціальна поведінка суб’єктів тісно пов’язане з рівнем 

розвитку суспільної правосвідомості. Право не може стати, ефективним засобом 
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регулювання поведінки, якщо не проявляється у свідомості суб’єкта як правова 

установка, цінність, засвоєна правова інформація, яка обумовлює мотиваційну та 

фактичну сторону поведінки людини. 

Правосвідомість розглядається у нерозривному зв’язку з правовою 

культурою. Правосвідомість формується не тільки стихійно, під дією політичних, 

економічних факторів, а й в процесі цілеспрямованого впливу з боку держави, 

інститутів громадянського суспільства, відбувається прийняття правових 

цінностей і норм в якості елементів духовного життя. 

Правова культура як сукупність правових цінностей і норм, інститутів, що 

їх підтримують і забезпечують, неможлива без правосвідомості, виступає 

одночасно процесом, результатом освоєння соціально значущих основ 

співіснування. 

У ряду елементів, об’єднаних поняттям «правова культура», особлива роль 

належить правовій свідомості, яка зумовлює досконалість і розвиток кожного з її 

елементів і всієї правової культури. Правова свідомість становить основу 

правотворчої діяльності в суспільстві, обумовлює досконалість права та правових 

відносин, багато в чому зумовлює чітку та злагоджену роботу правових інститутів 

суспільства. За змістом і рівнем правової свідомості ми судимо про адекватність 

правової культури в суспільстві. У цьому відношенні правова свідомість і правова 

культура  можуть розглядатися як однозначні і одне порядкові явища. 

У правосвідомості відбивається та відображається не тільки наявне буття, а 

й право як належне. У такому розумінні право виступає як широке, 

багатоаспектне явище, що включає правові явища минулого, сьогодення та 

майбутнього. Правосвідомість виступає не тільки як сукупність відносин і 

почуттів, до діючого права і юридичної практики, але й до правового ідеалу, поки 

не існуючого в суспільстві. 

Процес формування правосвідомості носить творчий характер. Свідомість 

не просто копіює що відображає стан об’єктивної реальності, але й змінює, 

перетворює її. Людина переломлює через власну систему цінностей уявлення про 

дозволене та заборонене в суспільстві. Крім конкретних знань людина усвідомлює 

необхідність соціального порядку, який досягається завдяки функціонуванню 

права в суспільстві. Як засіб правового регулювання правосвідомість виконує ряд 

важливих функцій – пізнавальну, оцінну, регулятивну. 

У систему основних функцій правосвідомості включають виховну функцію. 

Крім згаданих функцій необхідно виділити інформаційну, прогностичну, 

комунікативну, які стали актуальними в умовах становлення інформаційного 

суспільства. Пізнавальна функція правосвідомості полягає в накопиченні знань 

про право з офіційних і наукових джерел, на основі власного життєвого досвіду. 

Суб’єктами, що здійснюють таку функцію, є законодавці та громадяни.  

Правосвідомість виступає інструментом відображення, усвідомлення, 

осягнення соціальним суб’єктом явищ правової дійсності. У результаті 
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пізнавального процесу відбувається оцінка стану соціально-правової реальності, в 

результаті якого в свідомості суб’єкта формуються оціночні судження, думки, 

точки зору. Особа оцінює отримані знання, проектуючи на можливу ситуацію в 

майбутньому. Оцінці піддаються не тільки норми чинного права, а й правові ідеї, 

теорії, діяльність соціальних інститутів на предмет відповідності реальним 

потребам індивіда, соціальної групи, суспільства в цілому, на предмет 

відповідності морально-етичним, релігійним цінностям, національно-культурним 

традиціям і звичаям. Правосвідомість виступає засобом визначення ступеня 

ефективності правових явищ як засобів соціального регулювання. 

Регулятивна функція пов’язана з розглянутими вище пізнавальною та 

оціночною функцією, виступаючи логічним продовженням і конкретизацією. 

Правосвідомість орієнтує поведінку індивідів або соціальних груп, вносить 

порядок, планомірність, мотивуючи соціальну поведінку. 

Через соціально-психологічний і ідеологічний вплив на поведінку людини, 

правосвідомість відіграє роль важливої сполучної ланки в системі соціального 

контролю, елементами якого виступають цінності, норми та санкції. 

Правосвідомість, орієнтоване на ідеали добра, справедливості, свободи, мотивує 

індивіда на вибір соціально схвалюваних, прийнятних, зразків поведінки. У 

сучасних умовах правосвідомість виступає значущим фактором підтримки 

правових перетворень.  

Доцільно зазначити, що підняті питання не знайшли відображення у Проект 

концепції розвитку юридичної освіти [3]. Проект концепції розвитку юридичної 

освіти основну увагу приділяє тільки класичним формам юридичної освіти, 

минаючи питання впливу юридичної освіти на правову свідомість населення. На 

наш погляд питання правової культури та правової свідомості повинні знайти 

відповідне місце у концепції розвитку юридичної освіти в Україні.  
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БЕЗПЕКОВІ ВИМІРИ ОСВІТИ У СФЕРІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Усвідомлення зв’язку стану освіти із безпековою сферою є ключовим 

компонентом досягнення максимального ступеня безпеки держави та 

національних інтересів. Особливо враховуючи розвиток і зародження нових сфер 

діяльності суспільства, які з’являються з виникненням потреб людини. 

В Україні, відповідно до Закону України «Про національну безпеку 

України» безпекова сфера включає у себе наступні стратегії:  

- національної безпеки України;  

- воєнної безпеки України; 

- кібербезпеки України;  

- оборонного бюлетеня України;  

- громадської безпеки та цивільного захисту України; 

- розвитку обороно-промислового комплексу України [1].  

Однак, було б доцільно доповнити даний список щонайменше двома 

напрямками – освітнім і медичним. Водночас, оскільки медична сфера також 

починається із здобуття медичної освіти, достатньо було б включити, принаймні, 

Стратегію розвитку та забезпечення рівня якісної освіти. Адже, 

взаємопов’язаність освітньої та безпекової царин очевидна. 

З огляду на зазначене, варто звернути увагу на цінний досвід США у 

напрямку аналізу безпекових вимірів освітньої сфери.  

Так, наприклад, у 2012 році експертною групою Американської Ради з 

міжнародних відносин підготовлено доповідь «Реформа американської освіти і 

національна безпека», яку було присвячено питанням взаємозв’язку стану 

розвитку і перспектив системи освіти та забезпечення національної безпеки в 

контексті загроз і викликів початку ХХІ століття. Доцільно згадати також, 

доповідь Національної комісії з проблем шкільної освіти США 2000 року «Доки 

не пізно», в якій автори зазначали, що необхідно покращити вивчення 

природничих наук і математики, адже вони дають нам змогу підтримувати та 

покращувати рівень життя, економічну і воєнну безпеку, як всередині країни, так і 

у світі [2. с. 6]. 

Якщо коротко згадати розвиток людства упродовж двадцятьох століть, то 

навіть у фрагментних описах тієї чи іншої епохи спостерігається прогрес, 

відкриття, досягнення  у сферах знань вже відомих нам сьогодні.  
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Раніше, наявність військової сили вже було достатньою умовою для 

гарантування безпеки держави, а сьогодні державна безпека тісно пов’язана з 

силою чи слабкістю людського капіталу. Це означає, що вона тісно пов’язана зі 

станом системи освіти. 

Відповідно до даних прес-релізів ПРОООН, Україна у 2018 році за 

значеннями вимірювання індексу людського розвитку (ІЛР) посіла 88 позицію 

серед 189 (виміри проводились у вересні 2019 за 2018 рік). Визначення показника 

ІЛР проводиться з урахуванням трьох показників:  

1) довготривалість та здорове життя; 

2) доступ до знань ; 

3) гідний рівень життя. 

У прес-релізі прогнозується, що люди, які проживають у країнах з дуже 

високим рівнем людського розвитку, будуть жити на 19 років довше та 

навчатимуться на 7 років більше, ніж ті, які живуть у країнах із низьким рівнем 

людського розвитку [3]. Аналізуючи зазначені компоненти за якими здійснюється 

вимірювання ІЛР стає зрозумілим їх взаємозв’язок: довголіття людини залежить 

від способу її життя – чи присутній у ньому спорт, здорове харчування, навіть 

екологія; освіченість людини, здобуття нею якісного рівня освіти та кваліфікації 

означає, що у майбутньому така людина може стати фахівцем у певній сфері, і не 

виключено, досягне високих результатів у своїй роботі, що може покращити 

ефективність цілої галузі (винайдення вакцини, технічний прогрес тощо); рівень 

життя людини вимірюється валовим національним доходом (ВНД) на душу 

населення, купівле-спроможністю. Тобто, включає економічний показник. 

Усі зазначені категорії дають цілісну характеристику якості життя 

суспільства в державі. Показують чи захищені життєво важливі компоненти, їх 

рівень розвитку чи регресії. Водночас, якщо показник ІЛР високий, можна 

стверджувати, що і важливі безпекові виміри є захищеними. 

Держава являє собою комплексний механізм владних інституцій якій 

необхідні висококваліфіковані фахівці. Чим більше знань, умінь і навичок має 

управлінець тим більше шансів, що під його керівництвом ефективно 

працюватиме підпорядкований йому орган, установа тощо. Водночас, можна 

стверджувати, що індивідуальні, групові і суспільні інтереси будуть 

забезпечуватись цілісно, як взаємо-продовжені компоненти. 

Слід зазначити, що однією з основних цілей визначених Стратегією 

національної безпеки України є «утвердження прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення нової якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, 

забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для 

вступу в НАТО» [4]. Тобто, розвиток вітчизняної системи освіти є надважливою 

складовою реалізації зазначених положень. Однак, охоплено у Стратегії дуже 

вузько, оскільки необхідно спрямувати цілий комплекс заходів на недопущення 

руйнування освіти, у свою чергу, збереження досягнень і її оновлення, що могло б 
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призвести до розвитку людського капіталу, а це у свою чергу до прогресу в 

економічній, соціальній, політичній, культурній сферах держави. 

Значну увагу слід приділити також, розвитку системи військово-патріотичного 

виховання; запровадження програм військової підготовки і цивільного захисту в 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; створення 

умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві. 

Ці та інші напрямки є актуальними і досі не вирішеними. Оцінювання відповідності 

результатів діяльності освітньої системи повинно відбуватися з усвідомленням 

взаємозв’язку стану системи освіти із безпековою сферою. Для України важливо 

врахувати зарубіжний досвід вирішення питань щодо шляхів розвитку освіти та її 

впливу на національну безпеку. 
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ДИНАМІКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЯЖКОСТІ 

НАСЛІДКІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД  

В УКРАЇНІ 

 

В Україні щороку в дорожньою-транспортних пригодах (ДТП) гинуть 

тисячі учасників дорожнього руху й десятки тисяч отримують поранення чи 

інвалідність або їхнє життя змінюється через отримані травми. Ці втрати істотно 

впливають на життя людей та економіку країни загалом. 

Процеси автомобілізації країни залежать від соціально-економічного 

розвитку. Підвищення матеріального рівня населення сприяє придбанню 

транспортних засобів для власного користування. Автопарк країни налічує 

250 тис автобусів, близько 840 тис одиниць мототранспорту та понад 7 млн 

легкових авто (без урахування транспортних засобів іноземної реєстрації) [1, 2]. 

За даними вибіркових обстежень умов життя домогосподарств, що проведені 

Держслужбою статистики України, у 2000 р. на 100 домогосподарств припадало 

17 автомобілів, у 2004 р. – 16%, у 2010 – 21%, у 2014 р. та 2016 р.– по 

23 автомобілі, у 2018 р. – 25 автомобілів [3, с. 103]. 

У 2013 – 2014 рр. в середньому щомісяця реєструвалося близько 20 тис 

транспортних засобів [4]. На початку 2015 р. відбулося падіння попиту приблизно 

на 75% і з подальшим поступовим зростанням кількості реєстрацій до 30 тис на 

місяць до кінця 2018 р. На 2019 р. припадає найбільша кількість реєстрацій. 

Зокрема, у лютому придбано – 94 тис авто, а в січні й березні по 58 тис. Цього ж 

року найбільша кількість первинних реєстрацій автомобілів, понад 4 тис, 

фіксувалося у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, 

Чернівецькій, Київській та Одеській областях. 

У 2014 р. в суспільно-політичному житті України відбулися суттєві зміни, 

пов’язані з анексією Криму та конфліктом на Донбасі: «в окупованих Росією 

районах Донеччини та Луганщини (ОРДіЛО) залишилося 3,8 млн жителів, у 

Криму та Севастополі – ще понад 2,3 млн» [5]. 

Згідно з даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, 

станом на 16 квітня 2015 р. понад 800 тисяч громадян України подало запит на 
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отримання притулку, дозволу на проживання чи іншого легального статусу в 

сусідніх країнах [6]. Кількість внутрішньо переміщених осіб із Донбасу та Криму, 

зареєстрованих в Україні станом на 6 серпня 2018 р. складала 1 млн 516 тис, на 

5 серпня 2019 р. – 1 млн 397 тис [7]. 

Соціально-економічна криза в країні, з одного боку, та лібералізація 

Євросоюзом візового режиму для України, з другого, призвели до інтенсифікації 

трудової міграції в різні держави світу. У 2019 р. Мінсоцполітики України, 

ґрунтуючись на експертних оцінках, повідомило, що на постійній основі за 

кордоном працює 3,2 млн громадян України, а відповідно до даних Державної 

служби статистики України за 2015 – 2017 р., кількість трудових мігрантів у віці 

15–70 років становила 1,3 млн осіб [8]. За результатами оцінки чисельності 

населення України, на 1 грудня 2019 р. наявне населення України налічувало 

37 млн 289 тис осіб (без урахування жителів окупованих територій) [9, с. 9]. 

Зменшення чисельності наявного населення в країні мало б вплинути й на 

зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі. Проте, абсолютні 

показники аварійності за останні роки й далі залишаються на достатньо високому 

рівні. Відповідно до статистичних відомостей Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України (до 2017 р. – дані Управління безпеки дорожнього 

руху Департаменту превентивної діяльності Національної поліції), за останні 

6 років в Україні сталося 919495 випадків ДТП, із них 155873 ДТП із 

постраждалими, у яких загинуло 22080 учасників дорожнього руху та 195729 осіб 

отримали травми різного ступеня тяжкості [10]. Як видно з рисунку 1 загальна 

кількість ДТП має незначну тенденцію до зростання, а кількість ДТП із 

постраждалими до стабілізації. Кількість загиблих у ДТП у 2019 р. порівняно з 

2014 р. зменшилася на 22,6%. Починаючи з 2016 р., цей показник майже не 

змінюється, а от кількість поранених щороку стрибкоподібно падає або зростає. 
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Рис. 1. Динаміка абсолютних показників аварійності в Україні у 2014 – 2019 рр. 
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У цій доповіді ми ставимо на меті здійснити аналіз тяжкості наслідків ДТП 

в Україні та її регіонах за 2014 – 2019 рр.  

Коефіцієнт тяжкості наслідків ДТП розраховується за формулою: 

 

Тдтп = З / ( З + Т ) х 100,        (1)  

де, Тдтп – тяжкість наслідків ДТП, 

З – кількість загиблих, 

Т – кількість травмованих. 

 

При цьому середні значення по країні загалом за кожен рік та середні 

значення за регіонами (групою регіонів) за певний період розраховані за 

формулою 1 як відношення сум відповідних абсолютних значень. 

Метою Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні на період до 2020 року (далі – Програма), що затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, є зниження в Україні рівня 

аварійності та ступеня тяжкості наслідків ДТП, насамперед соціально-

економічних, зниження на 30% рівня смертності внаслідок ДТП, а також 

створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та 

інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі. При реалізації 

Програми передбачається, зокрема, досягти зменшення тяжкості наслідків ДТП. 

Такий комплексний показник аварійності, як тяжкість наслідків ДТП, 

опосередковано відбиває відразу кілька явищ та процесів, пов’язаних з 

автомобілізацією країни, а саме: 

– загальний економічний показник розвитку регіону, у якому люди можуть 

собі дозволити користуватися більш потужними й швидкісними автомобілями; 

– рівень дисципліни учасників дорожнього руху, їх обізнаність із 

правилами поведінки на дорогах і дотримання культури безпеки руху; 

– конструктивну й експлуатаційну якість вулично-дорожньої мережі, 

дорожніх споруд, облаштування їх елементами інфраструктури, їхню 

максимальну спрямованість на зниження тяжкості наслідків ДТП, впровадження 

сучасних методів забезпечення пасивної безпеки автомобільних доріг; 

– швидкість і якість надання медичних послуг учасникам дорожнього руху, 

які отримали травми в ДТП; 

– ефективність впровадження Державної програми підвищення безпеки 

дорожнього руху. 

Динаміку показника тяжкості наслідків ДТП в Україні та її регіонах подано 

в таблиці 1. Загалом по Україні за останні роки спостерігається тенденція до 

зниження показника тяжкості наслідків ДТП (зокрема, у 2018 р. – 9,8 та 2019 р. – 

9,5). У 2020 р. він може досягти запланованої в Програмі величини – у 9,3 

загиблих на 100 постраждалих у ДТП. 
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Таблиця 1 

Динаміка показника тяжкості наслідків ДТП в Україні та її регіонах у 

2014 – 2019 рр. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Середнє

Україна 12,1  11,2 9,2 9 9,8 9,5 10,1

Вінницька 20,7 20 12,8 11,1 13,3 14,5 14,7

Волинська 13,3 12,5 10,5 9,5 11,1 11,2 11,2

Дніпропетровська 9,8 9,7 7,2 6,4 7,8 6,8 8,1

Донецька 9,7 11,1 7,6 6,9 9,2 8,6 9,0

Житомирська 15,4 13,2 13 12,1 12,5 12,3 13,0

Закарпатська 15,1 13,9 11,8 9,4 14,2 11,6 12,7

Запорізька 12,1 10,6 9,7 7,8 8,2 9,3 9,6

Івано-Франківська 17,6 14 11,9 10,8 11,7 12,4 12,7

Київська 13,9 12,8 12,5 13,3 10,5 12,1 12,5

Кіровоградська 18,5 14,8 10,2 9,4 10,6 9,6 12,0

Луганська 11,6 12,3 6,6 5,8 5,7 5,3 8,7

Львівська 10,9 9,4 8,7 8,9 9,7 9,1 9,4

Миколаївська 14,1 9,2 10,4 8,4 7,6 9,4 9,6

Одеська 9,1 7,9 7,4 8,5 10,2 8,8 8,7

Полтавська 12,7 14,6 10,6 9,2 10,6 8,6 11,1

Рівненська 20,2 18,4 14 11,9 13,9 12,8 15,0

Сумська 10,7 9,2 8,9 7,8 7,5 9,9 9,0

Тернопільська 13,3 13,5 9 8,1 13,2 13,7 11,5

Харківська 8,9 7,7 5,7 5,4 8,3 7,7 7,4

Херсонська 18,3 14,1 8,1 12 10,8 9,6 12,0

Хмельницька 13 14,7 9,7 8,2 9,7 8,9 10,5

Черкаська 16,4 13,8 9,4 10,6 10,9 10,6 11,7

Чернігівська 14,7 15,8 13,2 14 12,2 13 13,8

Чернівецька 12,7 14,7 17 14,5 13,5 9,8 13,2

м. Київ 8,9 5 3,9 5,7 5,2 4,9 5,5  
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях. 

 

Якщо показник тяжкості наслідків ДТП у регіоні є набагато вищим за 

середній в Україні, то ситуація у сфері безпеки дорожнього руху потребує вжиття 

дієвих заходів для поліпшення. Водночас стабільно виражена тенденція до 

зниження, або низькі значення цього показника в регіоні можуть свідчити про 

ефективний контроль ситуації на вулицях і дорогах. 

Залежно від рівня тяжкості наслідків ДТП усі регіони країни були поділені 

на дві групи – регіони з переважно високим та переважно низьким рівнем 

тяжкості наслідків ДТП (рис. 2). У першій групі регіонів показники тяжкості ДТП 

є вищими за середнє значення по Україні за 2014 – 2019 рр. (10,1), а в другій групі 

– нижчими. 
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Рис. 2. Групування регіонів України за рівнем тяжкості наслідків ДТП 

 

Відносно високі показники фіксуються в Рівненській, Вінницькій, 

Чернігівській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, 

Київській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Тернопільській, 

Волинській, Полтавській, Хмельницькій областях. Середні значення тяжкості 

показника наслідків ДТП у цій групі регіонів складали 2014 р. – 15,4, 2015 р. – 

14,4, 2016 р. – 11,5, 2017 р. – 11,0, 2018 р. – 11,7, 2019 р. – 11,4. 

Відносно низькі показники тяжкості наслідків ДТП фіксуються в 

Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Сумській, Донецькій, Луганській, 

Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях та м. Києві. Середні значення 

показника тяжкості наслідків ДТП у цій групі регіонів складали у 2014 р. – 10,1, 

2015 р. – 8,7, 2016 р. – 7,3, 2017 р. – 7,3, 2018 р. – 8,2, 2019 р. – 7,9. 

З огляду на проведений аналіз можна зробити такі висновки. 

Проблема аварійності та значна смертність учасників дорожнього руху на 

дорогах країни не втрачає своєї актуальності. Основною причиною тяжкості 

наслідків ДТП, що характеризується загибеллю учасників дорожнього руху або їх 

травмуваннями, є перевищення безпечної швидкості руху водіями транспортних 

засобів. В Україні спостерігається тенденція зниження коефіцієнта тяжкості 

наслідків ДТП. Аналіз статистичних відомостей показав значні відмінності 

південним сходом (за деякими винятками), де спостерігається менший рівень 

тяжкості наслідків ДТП, та північним заходом, де він помітно більший. Отже, 

відразу в кількох регіонах з високим рівнем аварійності потрібно посилювати 

заходи з підвищення якості контролю за дотриманням виконання учасниками 

дорожнього руху вимог Правил дорожнього руху. 
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ОЦІНЮВАННЯ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

Сьогодні в Україні питання, пов’язані з протидією гібридним загрозам 

набули великої актуальності та перебувають у центрі суспільної уваги. В останні 

роки у багатьох наукових роботах значна увага приділяється саме окремим 

проблемам протидії гібридним загрозам в Україні. Зокрема питання, пов’язані з 

розробкою напрямів щодо протидії гібридним загрозам ставали предметом 

досліджень багатьох відомих учених: Р. Арзуманяна, З. Гбур, О. Користіна, 

Є. Магди, М. Мальського, В. Мартинюка, В. Предборського, І. Руснака та інших. 

Разом з тим, усвідомлення феномену гібридної війни, а також її масштабів, 

вимагає напрацювання відповідної методології аналізу гібридних загроз, що 

формує у свою чергу достатній масив знань для формування обґрунтованої та 

ефективної державної політики щодо протидії гібридним загрозам.  

Питання протидії гібридним загрозам достатньо широко та комплексно 

охоплює проблеми національної безпеки. Зазначене, перш за все, потребує суттєвого 

аналізу ситуації, дослідження тих факторів, що спричинюють неспроможність 

ефективного реагування на протидію гібридним загрозам. Поряд з цим, 

об’єктивність та обґрунтованість результатів дослідження потребує відповідної 

методологічної бази, прийнятності даних, що використовуються в аналізі, та джерел, 

з яких вони надходять. На сьогодні вкрай важливо виявити ті гібридні загрози, що 

реально та найбільше впливають на стан безпеки в нашому суспільстві. 

Саме таке завдання було визначено групою експертів МВС України, до 

складу якої увійшли представники департаментів МВС, НГУ та ЦОВВ (НПУ, 

ДПСУ, ДСНСУ, ДМСУ), яка під час проведення стратегічних сесій та активно 

впроваджуючи методи фасилітації й мозкового штурму, на предмет ідентифікації 

гібридних загроз у сфері цивільної безпеки, методологічною базою для 

проведення подальшого дослідження обрала саме SWOT-аналіз у якості базового. 

На нашу думку, такий інструмент став відправною точкою для досліджень за 

напрямом і основою для оцінки гібридних загроз та подальшого стратегічного 

планування у зазначеній сфері.  

З метою забезпечення рейтингування та ранжування гібридних загроз 

(які найбільш важливі, які потенційні, які заморожені), було розроблено 

опитувальник для системи органів МВС України, як генеральної експертної 

сукупності. Опитування проводилось в режимі ON-LINE шляхом заповнення анкет з 

дотриманням режиму конфіденційності та без розкриття індивідуальних даних 
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опитуваних. Зазначене експертне оцінювання відображає власний досвід 

респондентів та обізнаність щодо визначеного предмету опитування. Упроваджена 

вибірка забезпечила одержання 4001 анкети. Загальна сукупність даних, окрім 

іншого, передбачає також виділення окремих груп респондентів за ознаками 

належності до органу системи МВС, регіону, віку, статі та стажу роботи в системі. 

Відповідно до попереднього аналізу, проведеного експертною групою МВС, 

ідентифіковано 131 гібридну загрозу у секторі цивільної безпеки, а враховуючи 

оцінювання експертним середовищем, базова вибірка сформувала можливості для 

визначення на основі середнього значення рейтингу кожної з ідентифікованих 

гібридних загроз (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Рейтинг гібридних загроз у секторі цивільної безпеки 
 

У зв’язку з тим, що гібридні загрози оцінювалися за двома 

характеристиками «ймовірність» та «наслідки» подальший аналіз щодо 

визначення їх рейтингу здійснювався на основі матриці загроз (Рис. 2). 

 

Рис.2.  Матриця гібридних загроз у секторі цивільної безпеки 
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На основі оцінювання й застосування матриці загроз здійснено ранжування 

гібридних загроз з розподілом їх у 4 групи та проведенням рейтингу у кожній 

групі: 

1 група – найзначніші загрози (19). До цієї групи належать загрози, які 

віднесені до сегментів матриці високої та середньої ймовірності та можливих 

наслідків: ліквідація та критичний стан. Зазначені загрози потребують 

застосування невідкладних заходів щодо зменшення ризику їх поширення. 

Прикладом таких загроз є:   

- контроль агресором контенту у регіонах близьких до бойових дій та 

прикордонних районів (оцінка - 8,87-7,93); 

- незаконний обіг ЗБВ (зброї, боєприпасів, вибухових речовин) (оцінка 

- 8,85-8,64); 

- використання кібернетичних операцій (8,38-7,98); 

- провокування сепаратизму (8,36-9,66); 

- диверсійні акти на ОКІ (об’єкти критичної інфраструктури) (6,83-

9,21); 

- поява нових злочинних схем в економічній сфері (7,80-7,59). 

Потрібно зазначити, що кожна із виділених у групі гібридна загроза 

потребує окремого аналізу та виявлення певних особливостей. Зокрема, при 

опитуванні було виділено низку різноманітних проявів кібернетичних операцій у 

якості гібридних загроз й усі вони були оцінені як найнебезпечніші гібридні 

загрози у секторі цивільної безпеки. Поряд з цим, з широкого переліку видів 

об’єктів критичної інфраструктури найзначнішою гібридною загрозою у вигляді 

диверсійної атаки, до групи найнебезпечніших віднесено лише склади, арсенали 

боєприпасів (8,09-10,02) та об’єкти підвищеної небезпеки (хімічно небезпечні, 

вибухонебезпечні тощо)(7,0-10,15). Проте, звертає на себе увагу те, що 

кібернетичні атаки характеризуються більш високою оцінкою щодо ймовірності 

(8,38) їх вчинення (прояву цієї загрози), а диверсія на об’єкти критичної 

інфраструктури перш за все високо оцінена щодо надзвичайних наслідків (9,21) за 

умови трохи нижчої ймовірності прояву (6,83). 

Крім того, достатньо зрозумілим є високе оцінювання гібридних загроз у 

вигляді провокування сепаратизму (8,36-9,66) та діяльності незаконних збройних 

формувань (7,95-9,34). Поряд з тим, викликає інтерес віднесення до групи 

найнебезпечніших гібридних загроз – поява нових злочинних схем в економічній 

сфері (7,80-7,59). 

Подібна деталізація може мати достатньо глибоке продовження аналізу на 

основі дослідження оцінювання експертами різних правоохоронних органів, 

різного віку та досвіду роботи, вже не кажучи за важливість такого дослідження у 

регіональному розрізі, акцентуючи увагу на проблемах окремих регіонів України, 

і потреба такого аналізу є обґрунтованою. 
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2 група – значні загрози, що потребують контролю найвищого 

керівництва (64). До цієї групи належать загрози, які віднесені до сегментів 

матриці на перехрещенні: «висока ймовірність / тяжкий стан наслідків»,  

«середня ймовірність / критичний стан наслідків», «низька ймовірність / 

ліквідація за наслідками». Зазначені загрози потребують контролю найвищого 

керівництва. 

3 група – гібридні загрози, що потребують уваги, але не першорядні (36). 

До цієї групи належать загрози, які віднесені до сегментів матриці на 

перехрещенні: «висока ймовірність / незначні наслідки», «середня ймовірність / 

тяжкий стан наслідків», «низька ймовірність / критичний стан наслідків». 

Зазначені загрози не є першорядними але потребують уваги. 

4 група – гібридні загрози, що потребують відслідковування (2). До цієї 

групи належать загрози, які віднесені до сегментів матриці на перехрещенні: 

«середня ймовірність / незначні наслідки», «низька ймовірність / незначні та 

критичний стан наслідків». 

Проведений аналіз гібридних загроз у секторі цивільної безпеки не є 

остаточним та потребує більш глибокого дослідження з використанням більш 

широкого масиву даних та інформації, застосування сучасних методів та 

інструментів аналізу. Поряд з цим, достатньо показовими є використані у 

дослідженні статистичні дані та матеріали опитування експертів у системі органів 

Міністерства внутрішніх справ України, що дозволило ідентифікувати гібридні 

загрози у секторі цивільної безпеки та на основі оцінювання експертним 

середовищем здійснити їх рейтингування й ранжування, визначивши 

найважливіші, що потребують невідкладного впровадження заходів щодо 

зниження ризику їх настання.   
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ 

НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

 

На сьогодні в Україні злочинність являє собою реальну загрозу 

національній безпеці країни, завдає суттєвої шкоди підвалинам державності, 

перешкоджає здійсненню соціально-економічних реформ, породжує в суспільстві 

атмосферу нестабільності і страху громадян за свою особисту і майнову безпеку.  

У структурі злочинності в Україні особливе місце займає незаконний обіг 

зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що є одним із факторів, які суттєво 

ускладнюють сучасну криміногенну ситуацію. Так, статистичні дані свідчать, що 

протягом 2017 року в Україні було зареєстровано 8 351 кримінальне 

правопорушення щодо незаконного поводження зі зброєю (ст.ст. 262, 263, 263-1 

КК України; у 2018 – 7 762, а у 2019 році – 6 484 [1]. 

Суспільна небезпека незаконного обігу зброї полягає у створенні 

«сприятливих умов» для скоєння більш тяжких злочинів. Статистичні дані 

свідчать, що останні роки характеризуються високим рівнем злочинів, що скоєні 

із застосуванням зброї. Відмінною рисою незаконного обігу зброї є і те, що окрім 

збільшення обсягів, змінюються і його якісні характеристики: він набуває 

організованого і транснаціонального, а в періоди загострень соціально-

економічних протиріч – і політичного характеру. Підтвердженням цього є 

збройний конфлікт на Сході України, що продовжується з 2014 року. Окрім 

дестабілізації політичної ситуації, суттєвої шкоди, що завдається соціально-
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економічним відносинам в Україні тощо, збройний конфлікт є джерелом, що 

підживлює незаконний обіг зброї, сприяє незаконному потраплянню її вглиб 

країни. Крім того, вихід озброєння з-під контролю держави безперечно впливає на 

воєнну безпеку країни. 

Протидія незаконному обігу зброї займає особливе місце в діяльності 

Національної поліції щодо запобігання злочинам, оскільки вона характеризується 

подвійною превенцією: окрім припинення незаконних дій зі зброєю, 

попереджаються також і тяжкі наслідки, які можуть настати в ході 

противоправного застосування зброї.  

Правовою основою діяльності підрозділів Національної поліції, пов’язаної з 

протидією та запобіганням незаконному обігу зброї є Конституція України, 

закони України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову 

діяльність», КК та КПК України тощо. 

Так, Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 до 

основних повноважень поліції віднесено здійснення превентивної та 

профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; 

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, 

вжиття заходів для їх усунення (ст. 23).  

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

підрозділи, які здійснюють  оперативно-розшукову  діяльність, зобов’язані: 

вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, 

своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які 

сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень; 

здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами з метою 

швидкого і повного попередження, виявлення та припинення злочинів. 

Аналіз законодавства України щодо проблем запобігання злочинності 

свідчить, що дотепер відсутнє єдине концептуальне розуміння поняття 

«запобігання злочинам», а також його співвідношення з іншими, застосовуваними 

на законодавчому рівні термінами. Так, поряд з терміном «запобігання» 

законодавець використовує ще й такі, як попередження, профілактика, превенція, 

припинення, значення яких не розкривається.  

Не дивлячись на дискусії з цих питань, більшість науковців вважають, що ці 

терміни взаємозамінні, але в окремих випадках ними позначаються різні види, 

рівні, форми попереджувальної діяльності.  

Здебільшого в законах України застосовується термін запобігання 

(злочинам, правопорушенням тощо), який міститься як в Конституції України так 

і в КК України та низці законів. 

Так, Закон України «Про Національну поліцію» відніс запобігання злочинам 

до основних повноважень поліції. Визначивши, що поліція здійснює превентивну 

і профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню 

правопорушень, законодавець визначив їх як інструменти запобігання. 
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Важливість питання щодо необхідності практичного розмежування понять 

«профілактика», «попередження», «запобігання» та «припинення» неодноразово 

підкреслювалась науковцями [2; 3, с. 119; 4, с. 111; 5, с. 15; 6, с. 100; 7, с. 513-514]. 

На нашу думку, вбачається доцільним підтримати науковців, які у змісті 

поняття «запобігання злочинам» (недопущення події злочину та його шкідливих 

наслідків) виділяють: профілактику злочинів – діяльність державних органів і 

громадських організацій з виявлення та усунення причин, які породжують злочин, 

та умов, що сприяють їх вчиненню; попередження злочинів – встановлення осіб, 

які виявляють намір вчинити злочин, і прийняття до них заходів (переважно 

виховного характеру) з метою не допустити реалізації цих намірів в злочинних 

діях; припинення злочинів – виявлення осіб, які підготовлюють вчинення злочину, 

і прийняття до них заходів (головним чином оперативно-розшукової 

спрямованості) з метою недопущення переростання підготовчих дій в замах, а 

замаху – в закінчений злочин» [8, с. 3]. 

Однак, при цьому слід враховувати, що на сьогодні чинний КПК України не 

містить норми, яка передбачала б виявлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню злочинів, що, у свою чергу, суперечить положенню ч. 1 ст. 1 

КК України в контексті реалізації одного із завдань цього Кодексу – запобігання 

злочинам. У зв’язку з цим доцільно, на наш погляд, підтримати пропозицію про 

доповнення КПК України нормою про подання слідчого в кримінальному 

провадженні, що містить законопроект, внесений рядом народних депутатів 

України (реєстр. № 1220 від 03.12.2014).  

На основі аналізу дефініції понять запобігання та інших визначень, що 

запропоновані науковцями, застосування законодавцем терміну «запобігання», 

«запобігання злочинам підрозділами поліції» слід визначити, як: сукупність 

оперативно-розшукових заходів та профілактичних дій, що здійснюються з 

метою: виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів; 

встановлення осіб, які виявляють намір вчинити злочин чи підготовлюють 

вчинення злочину, і прийняття до них заходів щодо недопущення реалізації цих 

протиправних намірів. 

Вивчення стану судової практики щодо незаконного обігу зброї надає 

можливість констатувати, що підрозділи Національної поліції України далеко не в 

повній мірі забезпечують виконання завдань щодо запобігання злочинам, у т. ч. і 

пов’язаним з незаконним обігом зброї та використовують з цією метою надані 

законодавцем інструменти. 

Так, попередній аналіз вироків винесених судами України за ч. 1 ст. 263 КК 

України свідчить, що в ході судового розгляду кримінальних проваджень в 

переважній більшості випадків не встановленими залишаються джерела 

походження вогнепальної зброї та вибухових речовин, що стали предметом 

злочину, а також особи, які причетні до розповсюдження зброї. Встановлення 

таких осіб та джерел витоку зброї із легального обігу беззаперечно надало б 
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можливість для виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, 

виявлення та припинення інших кримінальних правопорушень у цій сфері. 

Причини цих та інших недоліків у діяльності підрозділів поліції щодо 

недостатньо повного виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, 

беззаперечно повинні стати об’єктом наукових досліджень, метою яких має бути 

підготовка пропозицій практичного характеру та створення відповідної 

методології запобіжної діяльності поліції. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ  

 

В умовах глобалізації, світ змінюється з біполярного на багатополярний, що 

в свою чергу тягне сплеск низки воєнних конфліктів. 

Зрозуміло, що воєнні конфлікти – це основна загроза як для національної 

так і міжнародної безпеки. На превеликий жаль, взаємозалежність людства та 

його розвиток, на теперішній час, не виключає воєнній конфлікти – як засіб 

силового вирішення протиріч на міждержавних та регіональних рівнях.  

У теперішньому світі, старі воєнні конфлікти зникли, та разом з цим 

з’явилися нові, які являються великою загрозою для безпеки як окремої країни так 

і світу в цілому. На регіональному та локальних рівнях виникають дедалі більше 

суперечок, які набирають воєнної форми протистояння. Саме нова реальність 

вимагає нового осмислення поняття «воєнний конфлікт». 

У визначені, що надане Законом України «Про національну безпеку 

України», воєнний конфлікт несе розуміння того, що це як одна з форм вирішення 

непорозумінь, та головна його ознака полягає в двосторонньому застосуванні 

саме воєнної зброї та сили. Тобто предметом цього визначення являється – 

суперечка, а вирішення це – використання воєнної сили та зброї. 

Сама суть застосування воєнного конфлікту полягає в тому щоб 

продовжувати політику, яка застосовувалася, з використанням зброї. Тобто слід 
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зауважити, що ознакою воєнного конфлікту є – політичний мотив. 

Причинами воєнного конфлікту являються: економічні, політичні, 

територіальні, сировинні та соціальні розбіжності. За правовою ознакою воєнні 

конфлікти поділяються на: які відповідають міжнародному праву (справедливі і 

конвенційні); які суперечать міжнародному праву (несправедливі і не 

конвенційні). 

Відповідно до соціально-політичних ознак, воєнні конфлікти поділяються 

на види, які зазначено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація воєнного конфлікту за соціально-політичною ознакою 

 

 

 

 

 

Класифікація воєнного конфлікту 

за соціально-політичною ознакою 

Міжкоаліційні 

Міждержавні 

між коаліцією та державою 

громадський: 

 захист конституційного права 

 утримання територіальної 

цілісності 

 захист прав людини 

 внутрішньодержавні зіткнення 

 терор цивільного походження 

збройне втручання: 

 інтервенція 

 міжнародний терор 

 

Отже, воєнний конфлікт – це свого роду сутичка, зіткнення, протиборство, 

розглядається як форма вирішення розбіжностей між державами та групами 

людей в ході якого використовується збройна сила. Це гостра форма 

розбіжностей із застосуванням насильних методів та в свою чергу характерний 

особливим станом збройних сил». 

А як відомо, воєнна безпека являється головною складовою національної 

безпеки, яка в свою чергу формується із політичних, економічних та військових 

аспектів. Політичний аспект створює та сприяє розвитку зовнішньої та 

внутрішньої обстановки держави, завдяки яким відбувається подолання різних 

видів конфліктних ситуацій. Та слід зазначити, що політичний аспект повинен 

бути виконаний в сукупності з оборонним характером, синтез яких блокує спроби 

агресора домогтися своїх цілей з використанням зброї. 

У загальному значенні воєнна безпека передбачає захист життєво важливих 

аспектів людини, громадян, суспільства та держави від явищ або подій, які несуть 

небезпеку воєнного характеру, при якому військові дії(війна) має нульову 

ймовірність. Тобто це рівень захисту державного суверенітету, недоторканності, 
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цілісності від зазіхань з використанням воєнної сили. 

Тож, кожна країна повинна забезпечувати власну воєнну безпеку через 

формування власних збройних сил. 

Воєнна безпека України – це стан суспільства, коли національні інтереси 

захищені, збережений її суверенітет та територіальна цілісність, недоторканість 

від посягань зовнішніх і внутрішніх агресорів, являється стратегічною складовою 

національної безпеки України. 

Головне завдання воєнної безпеки – це нейтралізація загроз для 

національної безпеки у воєнній сфері, а отже створення умов для захищеності 

інтересів держави та суспільства. 

Поєднання стратегічних безпекових програм та оборонного потенціалу, 

дасть змогу сприяти воєнній безпеці, яка являється пріоритетом в підтримці 

національної безпеки України 
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КОНЦЕПТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Неможливо оминути увагою найперспективнішу ідеологію ХХІ ст. і навіть 

усього третього тисячоліття – ідею сталого розвитку суспільства, яка, на думку 

теоретиків, з поглибленням наукової обґрунтованості витіснить усі наявні 

світоглядні ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити 

збалансований розвиток цивілізації. 

Враховуючи основні принципи сталого розвитку, всі перетворення, які 

відбуваються у суспільстві, мають бути спрямовані на утвердження засад 

гуманізму, демократії і цінностей громадянського суспільства, а також, 

розуміючи те, що наша країна знаходиться на шляху до євроінтеграції, особливої 

актуальності набувають процеси реформування кримінально-правової політики в 

напрямку гуманізації. Важливу складову зазначених процесів слід вбачати у 

запровадженні нового кримінально-правового інституту – «кримінального 

проступку», який, на нашу думку, доцільно було б проаналізувати відповідно до 

умов сталого розвитку України. 

Оглядаючи ретроспективно ідеї виникнення сталого розвитку, значним 

внеском відзначається створене майже століття тому вчення академіка 

В. Вернадського про ноосферу (грец. ноос – розум і сфера – куля), в основу якого 

покладено ідею про єдність людини і природи, їхній тісний взаємозв’язок і 

взаємний вплив. 

В. Вернадський з його геніальною прозорливістю значною мірою випередив 

свій час. Людство підійшло до розуміння його ідей значно пізніше, у другій 

половині XX ст., коли реальна дійсність, практика виробництва, розподілу і 

споживання виявили небезпеку і згубність подальшого слідування засадам 

індустріальної моделі економічного, та й не лише економічного, а усього 

суспільного розвитку [1]. 

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція Організації Об’єднаних 

Націй (далі – ООН) з питань навколишнього середовища і розвитку, в результаті 

якої було ухвалено «Декларацію Ріо», і визнано домінантною ідеологією 

функціонування людської цивілізації у ХХІ ст. Концепцію сталого розвитку. 

Зважаючи на матеріали Конференції ООН (1992), сталий розвиток суспільства 
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розглядався як такий, що задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу 

здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби [2].  

Словосполучення «сталий розвиток» є перекладом з англійської: sustainable 

development означає дослівно «розвиток, що підтримується» (sustain – опора, 

підтримувати, витримувати). Російською мовою перекладається як «устойчивое 

развитие».  

У межах сучасних дослідницьких підходів сформувалась значна кількість 

різного характеру визначень сутності поняття «сталий розвиток», якими вчені 

описали процеси розвитку на рівні організаційних систем (біологічних, соціально-

економічних, політичних, географічних). Сучасне розуміння концепції сталого 

розвитку бере до уваги не лише економічний чи еколого-економічний, а й 

суспільний (соціальний) вимір з його політологічними, ідеологічними, 

моральними, культурологічними складовими. Вже зрозуміло, що доля цивілізації 

залежить не лише від ставлення людини до природи, а від спадкоємності поколінь 

у розумінні життєвих потреб як матеріальних, так і духовних, у збереженні 

загальнолюдських, цивілізаційних цінностей, традицій гуманізму. Відповідно, 

сталий розвиток має забезпечити не лише біологічне виживання людини 

(людства), а й накопичення, збереження й передачу потенціалу, створювати 

керований системно-збалансований розвиток, який не руйнує, а збалансовує ту чи 

іншу систему. 

Концепт сталого розвитку формувався суспільством поступово, з часом 

його гострота не спадала, а навпаки – зростала. Це зумовлено великою увагою, що 

приділяється йому в усьому світі урядами, громадськими організаціями, вченими, 

пересічними людьми. Але, на жаль, зусилля світової співдружності у напрямі 

реалізації сталого розвитку не протиставне загрозам, які провокує людська 

цивілізація. Такий стан потребує змін самої парадигми розвитку, що 

сформувалася вже в далекому минулому і не відповідає сучасним реаліям, до яких 

насамперед відноситься глибина та швидкість зміни умов життєдіяльності 

людини.  

Україна офіційно підтримала низку міжнародних рішень щодо сталого 

розвитку таких, як «Порядок денний на XXI століття» [3] (Ріо-де-Жанейро, 1992), 

Декларація Тисячоліття ООН (2000) [4], Йоганнесбурзька декларація[5] та План 

реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку[6] (Йоганнесбург, 

2002), «Майбутнє, якого ми прагнемо» [7] (Ріо-де-Жанейро, 2012). 

Сталий розвиток вже є основою формування політик країн Європейського 

союзу (далі – ЄС) та багатьох інших країн світу, у тому числі пострадянських, 

таких, як Республіка Білорусь, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан та інших, де 

прийняті національні стратегії сталого розвитку. Україна на той час знаходилась 

осторонь загальновизнаного світовою спільнотою курсу розвитку. 

За роки незалежності в Україні було здійснено кілька спроб створити та 

затвердити на законодавчому рівні Концепцію сталого розвитку країни, але жодна 
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з них не увінчалась успіхом. Після підписання 21 березня 2014 р. політичної 

частини Угоди про асоціацію з ЄС[8] для України ще гостріше постає питання 

щодо визначення орієнтирів і пріоритетів розвитку країни та прийняття 

національної стратегії сталого розвитку у найкоротші строки. Результатом такої 

діяльності 12 січня 2015 р. став Указ Президента України № 5/2015, яким було 

схвалено «Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [9] (далі – Стратегія 

2020). Метою Стратегії 2020 стало впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. В межах реалізації 

стратегії передбачається проведення 62 реформ і програм розвитку держави. 

Однією з важливих – є реформування правоохоронної системи з метою 

підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань. Стратегічним індикаторам щодо реалізації 

зазначеного напряму реформування має бути досягнення 70 відсотків рівня довіри 

громадян до органів правопорядку. 

Відповідно, сталий розвиток як форма соціальної динаміки стосується всіх 

сфер життєдіяльності людини, в тому числі і кримінально-правової сфери. Сталий 

розвиток у цій сфері доцільно визначати в системно-збалансованому розвитку 

кримінально-правової політики та кримінально-правових норм законодавства 

України.  

Законодавець шляхом прийняття КПК України 2012 р. увів термін 

«кримінальний проступок» як окремий вид кримінального правопорушення. Але, 

як ми добре знаємо, будь-яка юридична норма, передусім нова, відображається в 

єдності з іншими приписами щодо регулювання суспільних відносин у певній 

сфері. Нова норма з’являється тоді, коли зміни в соціальному житті поступово 

накопичуються та досягають нового якісного стану, вимагаючи принципово нову 

юридичну норму. Нові суспільні відносити змінюють попередні, а нова прийнята 

юридична норма, яка регулює ці відносини, скасовує старі правові приписи. Тому 

ми розуміємо, що внесені зміни до кримінально-правових норм, зокрема 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 № 2617-VIII [10] з метою 

запровадження кримінального проступку мають об’єктивні підстави, пов’язані з 

напрямами соціально обумовленої кримінально-правової політики у суспільстві, 

але потребують набрання чинності (01.07.2020 року). Крім того, не слід забувати і 

про завдання щодо підвищення якості кримінального законодавства України, яке 

має забезпечуватися з урахуванням двох основних процесів сталого розвитку – 

динаміки і стабільності, балансу між ними. При цьому внесення змін до 

кримінального законодавства, зумовлені кримінальною політикою та панівною 

ідеологією, не повинні порушувати кодифіковану систему кримінального закону 

та процесів його реалізації. Зазначені процеси мають діалектично поєднуватися з 

метою покращення кримінального законодавства.  
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Таким чином, вирішення питання щодо запровадження кримінального 

проступку суттєво підвищить рівень захисту прав і свобод людини, що являється 

основним завданням реформування правоохоронної системи згідно зі «Стратегією 

сталого розвитку «Україна – 2020». 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У БОРОТЬБІ З ПІРАТСТВОМ В 

КІНОІНДУСТРІЇ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ ТА США) 

 

Тема піратства в мережі Інтернет для України вже досить давно є болючою, 

але сферою, де вона відчутна дуже гостро, є кінематограф. Україна вважається 

державою з найвищим рівнем піратства в Європі. На підставі цього торгове 

представництво США внесло Україну до списку «301» – це список країн, в яких 

зафіксовано найбільше порушення авторських прав в мережі Інтернет. До нього 

увійшли, наприклад, такі держави, як Аргентина, Індія, Китай та Росія [1]. Одна із 

причин, чому Україна є піратом №1 в Європі, – це те, що українці вважають: 

заплативши за доступ до Інтернету, вони оплатили і контент. За даними 

соціологічного дослідження, проведеного у 2018 р. компанією Gemius, близько 

60% українців не готові платити за легальний контент, і лише 14% готові це 

робити [2]. Виробництво якісного фільму потребує дуже багато часу та грошей. 

Якщо ж після закінчення роботи фільм потрапляє у вільний доступ без згоди 

власників прав, то це веде до колосальної втрати прибутків, через що виробники 

фільмів втрачають фінансові можливості знімати нові фільми. В Україні діє Закон 

України «Про авторське право і суміжні права», але, на жаль, реального захисту 

своїх прав на кінематографічні твори майже немає. Саме тому цікавим для 

України є зарубіжний досвід та їх методи боротьби з піратством у кіноіндустрії. 

На думку Г. Грігор’янц: «піратство в мережі Інтернет, як правопорушення, 

що здійснюється в цифровій мережі, передбачає використання та 

розповсюдження нелегального контенту з метою отримання прибутку чи іншої 

вигоди, завдає значної шкоди інтересам авторів та (або) правоволодільців, 

користуючись при цьому підтримкою значної частини суспільства – прихильників 

вільного доступу до інформації» [3, c. 4, 8, 13]. 
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Першою країною, досвід якої є цікавим для України, є Німеччина, як член 

Європейського Союзу та як держава, де за дотриманням законів щодо авторських 

прав слідкують досить жорстко. Закон про авторські права та їх 

захист(Uhreberrechtgesetz) був прийнятий та кодифікований ще у 1965 р. (набрав 

чинності він 1 січня 1966 р.). Цей закон діє й досі, в нього час від часу вносяться 

правки (остання правка була внесена наприкінці 2018 р.). Цей закон дуже детально 

описує права авторів, захист їх інтересів, можливості використання їх робіт і багато 

інших аспектів [4]. Фільми потрапляють під дію закону про авторські права, а тому 

завантаження фільмів з різних сервісів є прямим порушенням закону. Випадки 

порушення закону фіксуються поліцією і за допомогою IP-адреси «вираховується» 

місце знаходження порушника, який завантажив файли, що захищені авторським 

правом. Поштою він отримує спеціальний документ, у якому зазначається, що він 

порушив закон і має сплатити штраф (або в окремих випадках буде притягнутий до 

кримінальної відповідальності). Сума штрафу не обмежена законом і залежить від 

порушення; позбавлення волі можливе на строк до 5 років [5]. Найцікавішим у 

цьому всьому є те, що випадки притягнення до відповідальності за порушення 

авторських прав, а саме за нелегальне завантаження файлів з Інтернету не є 

поодинокими (так само як і в Україні). Дуже часто такі випадки фіксувалися в 2014-

2016 рр., коли в Німеччині з’явилося багато біженців з Сирії та Лівії, які, звикнувши 

користуватися піратськими ресурсами в своїх державах, робили те саме на території 

Німеччини та дуже швидко отримували повідомлення про те, що вони мають 

виплатити штраф у розмірі 814 євро (за кожен нелегально завантажений фільм) [6]. 

Приклад Німеччини є дуже показовим у тому сенсі, що за порушення 

авторського права порушники отримують реальні покарання. З одного боку, це 

змушує людей користуватися легальними сервісами, платити за підписки для 

того, щоб дивитися фільми в Інтернеті, що дуже сильно захищає та підтримує 

виробників кіно, які не втрачають свої гроші через нелегальний перегляд їх 

фільмів. З іншого боку, сплачені високі штрафи йдуть у бюджет держави і надалі 

підтримують розвиток в тому числі й кіноіндустрії. Це явно той досвід, на який 

нашій країні варто було б звернути увагу і, можливо, перейняти щось собі. 

Друга країна, досвід якої є прикладом, – це США, де існують чіткі закони 

захищаючі право на власність. Частина 17 Кодексу Сполучених Штатів Америки 

охоплює всі правові аспекти щодо копірайту. Федеральний закон передбачає суворі 

цивільні та кримінальні покарання за самовільне відтворення, розповсюдження, 

прокат або цифрову передачу захищених авторським правом звукових записів, 

комп’ютерних програм, фільмів та ін. (розділи 501 та 506) [7]. Існує три рівні 

порушення цивільних авторських прав: цивільні правопорушники можуть бути 

«невинним», «звичайними» або «навмисними». Існує цілий ряд штрафних санкцій, 

які можуть бути накладені на порушників злочинів залежно від тяжкості злочину та 

на прокурорський розсуд. Невинними порушниками є ті, хто «не обізнаний і не мав 

підстав вважати, що його діяння є порушенням авторських прав», що означає, що 
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для звичайних цивільних правопорушень потрібна певна ступінь знань. Навмисне 

порушення, відповідно, вимагає більш високий ступінь провини [7]. 

У США існує спеціальний урядовий центр США під назвою 

«Національний центр координації прав інтелектуальної власності» (National 

Intellectual Property Rights Coordination Center), який займається виключно 

проблемами піратства та прав на власність. Створений у 2000 р. він застосовує 

багатошаровий підхід до боротьби з крадіжками інтелектуальної власності. 

Центр захисту прав інтелектуальної власності об’єднує 23 агенції-партнери, що 

складаються з 19 ключових федеральних агентств, Інтерполу, Європолу та 

урядів Канади та Мексики в рамках однієї робочої групи. Їх співпраця дає 

можливість центру інтелектуальної власності ефективно використовувати 

ресурси та навички для комплексного реагування на крадіжки інтелектуальної 

власності. Співпраця між цими організаціями призвела до значного числа 

арештів, цивільних покарань та кримінальних переслідувань – 538 арештів, 

339 обвинувачуваних актів та 357 засуджень лише у 2015 р. [8]. Судді в США 

регулярно виносять жорсткі вироки за піратство. Наприклад, федеральні агенти 

заарештували 21-річного Тревона Моріса Франкліна, якого звинувачують у 

порушенні авторських прав після завантаження копії 20th Century Fox/Marvel’s 

Deadpool у Facebook, поки картина ще була в кінотеатрах минулого року. 

Піратську версію переглянули понад 5 мільйонів людей після того, як її 

опублікували на порталі соціальних медіа через вісім днів після дати виходу 

12 лютого 2016 р. Злочин передбачає покарання до трьох років у федеральній 

в’язниці. Франкліна також звинувачують у відтворенні та розповсюдженні 

щонайменше 10 примірників Дедпула [9]. 

Підсумовуючи наведене вище, можна констатувати, що ситуація в Україні 

щодо піратства в кіноіндустрії та покарання за нього суттєво відрізняється від ситуації 

в США чи Німеччині, а тому нашій державі варто було б переймати досвід цих країн 

щодо боротьби з піратством. Перш за все, треба було б почати з просвітницької 

компанії, щоб населення України розуміло, чому саме треба платити за легальний 

контент. Потім варто було б перейти до жорсткіших заходів, таких як підвищення 

штрафів за використання піратських ресурсів та контроль за дотриманням законів. 

Якщо люди знатимуть, що їм загрожує серйозне покарання за найменше порушення 

закону, таке як завантаження однієї піратської стрічки, то вони скоріше позбудуться 

звички «красти» фільми в Інтернеті та перейдуть на використання легальних ресурсів 

та покупку підписок, підтримуючи таким чином вітчизняну та світову кіноіндустрію. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ  

 

На сучасному етапі світового прогресу розвиток науки і техніки сприяє 

виконанню багатьох функції у різних сферах діяльності людини. Не виключенням 

є здійснення досудового розслідування по кримінальних правопорушеннях, 

зокрема тих, що пов’язані з організованою злочинністю.  

Дослідження питань, що стосуються організованих злочинних груп, 

здійснювали Н. Волошин, А. Гуров, О. Джужа, М. Корнієнко, В. Лавров, 

А. Михайличенко, Г. Міньковський, А. Падалка, А. Потоцький, І. Туркевич та інші. 

Автоматизацію процесу розслідування за допомогою технічних засобів розглядали у 

своїх працях: Г. Авдєєва, А. Анапольська, В. Крилов, В. Шепітько й ін. 

Стадія досудового розслідування є початковою у кримінальному процесі під 

час якої сторони кримінального провадження збирають фактичні дані на підставі 

яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 Кримінального процесуального 

кодексу України – далі КПК). Окрім, зазначена діяльність повинна відповідати 

завданням кримінального процесу визначених у ст. 2 КПК, серед яких не тільки 

захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень та 

застосування належної правової процедури до кожного з учасників кримінального 

процесу, а й забезпечення саме швидкого, повного та неупередженого 

розслідування [1]. Слід зауважити, що в частині випадків саме швидкість 

проведення процесуальних чи слідчих дій є запорукою досягнення максимально 

якісного результату розслідування.  
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Одним із завдань доказування незаконної діяльності організованої 

злочинності також можна вважати швидке виконання процесуальних та слідчих 

дій, оскільки саме швидка організація проведення вказаних дій забезпечує 

максимальне використання фактору раптовості. Так як організована злочинна 

діяльність фактично передбачає існування злочинних формувань з різною 

кількістю учасників (часто з наявністю корумпованих зв’язків у ешелонах влади), 

то використання несподіванки під час вчинюваних дій працівників 

правоохоронних органів значно підвищує їх ефективність. Так, наприклад, 

рекомендовано одночасно проводити обшуки у осіб причетних до кримінального 

правопорушення, одночасно затримувати осіб, підозрюваних у вчиненні 

кримінальних правопорушень і т.д. Оскільки згідно КПК частина заходів, 

процесуальних чи слідчих дій потребує погодження у прокурора як 

процесуального керівника та отримання дозволу суду; окрім, оперативні 

підрозділи можуть виконувати слідчі дії під час досудового розслідування лише 

за дорученням слідчого, прокурора, то було б добре мінімізувати затрати 

людського ресурсу під час механізму отримання погоджень, дозволів та доручень. 

Відповідно, реальною допомогою під час роботи слідчого, оперативного 

працівника, процесуального керівника – прокурора, слідчого судді могла б стати 

електронна система документообігу, у якій із використанням електронного 

підпису можна було б під час ведення досудового провадження пересилати 

документи, погоджувати їх, отримувати у електронному вигляді потрібні дозволи 

і т.д. Вказане також значно полегшило б взаємодію між учасниками 

кримінального процесу під час проведення досудового розслідування.  

Приділення уваги питанням документообігу також зумовлено необхідністю 

економії часу учасників досудового розслідування [2, с. 248], що за сучасних умов 

праці є безперечно актуальним та необхідним, зокрема під час розслідування 

кримінальних правопорушень, що пов’язані з організованою злочинністю. 

Досягнення технічного прогресу звичайно використовують у 

кримінальному процесі України, а саме в системі Міністерства внутрішніх справ 

існують електронні обліки інформації, електронні бази статистичних та 

аналітичних даних. Так, сьогодні в МВС України проводяться заходи щодо 

створення Єдиної інформаційної системи МВС до функціональних підсистем якої 

буде входити інформаційно-телекомунікаційна система «Інформаційний портал 

Національної поліції України» [3; 4, с. 491]. Однак, зазначена електронна система 

передбачає забезпечення електронного документообігу лише в ОНП та обмін 

електронними документами з МВС. Також з 2012 року під патронатом 

прокуратури функціонує електронна база «Єдиний реєстр досудових 

розслідувань» відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, 

облік, пошук, узагальнення даних, що надалі використовуються для формування 

звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до цієї електронної 
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бази [5]. Однак, на сьогодні в Україні жодна з електронних систем не обслуговує 

здійснення саме документообігу під час стадії досудового розслідування.   

Слід наголосити, що згідно норм КПК від 2012 року значно збільшено 

об’єми документообігу між органами досудового розслідування, прокуратурою та 

судом, що безперечно вимагає забезпечення умов його ведення у темпі реалій 

сучасності та відповідно до виконання завдань кримінального процесу, а саме 

швидкого, повного та неупередженого розслідування.  

Враховуючи наведене слід створити окрему електронну базу яка б 

забезпечувала електронний документообіг між органами досудового 

розслідування, прокуратурою та судом під час досудового розслідування, або 

додати відповідні функції до існуючих.  
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ЩОДО СУТНОСТІ ВИСНОВКУ СПЕЦІАЛІСТА В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Відповідно до ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному провадженні 

є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних 

або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 

судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 

навичок. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної 

допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбір зразків для 

проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час 

досудового розгляду і судом під час судового розгляду. 

Тобто, участь особи як спеціаліста (носія спеціальних знань) в 

кримінальному провадженні чітко обмежена процесуальними діями, до 

проведення яких вона залучається. Іншими словами: особа не може приймати 

участь як спеціаліст (процесуальний учасник кримінального провадження) в 

певному кримінальному провадженні інакше, як у формі її участі при проведенні 

певних процесуальних (слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, 

заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи та інші дії, 

передбачені КПК України) дій. 

Для отримання певних фактичних даних від спеціаліста щодо наявності чи 

відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та підлягають доказуванню, законодавець передбачив можливість 

надання спеціалістами письмових пояснень, які є додатками до протоколів певних 

процесуальних дій (ст. 105 КПК України) та входять в систему процесуальних 

джерел доказів як документи (ст. 99 КПК України).  

Крім того, законодавець передбачив певні процесуальні дії, участь 

спеціаліста у яких є обов’язковою: огляд трупа (ст. 238 КПК України), огляд 

трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК України), виготовлення копії 
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інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, 

телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх 

невід’ємних частинах (ч. 4  ст. 99 КПК України, ч. 2 ст. 168 КПК України), під час 

всіх слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи 

(ст.ст. 226, 227 КПК України). 

Статтею 71 КПК України передбачені права та обов’язки спеціаліста, а в 

ст. 72 КПК України визначені межі відповідальності спеціаліста у вигляді 

покладання на нього всіх витрат, пов’язаних з оголошенням перерви в судовому 

засіданні у разі неприбуття ним до суду без поважних причин або неповідомлення 

про причини неприбуття. 

Існуючий на сьогоднішній день порядок залучення спеціаліста до 

кримінального провадження є відпрацьованим практично (з 2012 року), 

зрозумілим для всіх учасників кримінального процесу, а результати участі 

спеціаліста в процесуальних діях знаходять своє відображення у певних 

процесуальних джерелах доказів. 

Діючі норми кримінального процесуального закону дозволяють зробити 

певні висновки: 

- спеціаліст не є самостійним учасником кримінального процесу: він 

залучається будь-якою стороною для надання безпосередньої технічної 

допомоги або консультацій; 

- результати участі спеціаліста не оформлюються окремим 

процесуальним документом, а укладаються у вигляді додатків до протоколів 

певних процесуальних дій, для участі в яких він залучався, та входять в систему 

процесуальних джерел доказів або як документи, або як речові докази (якщо в 

результаті застосування спеціальних знань створювалися певні копії (макети) 

слідової інформації) ; 

- для спеціаліста не передбачено відповідальності за завідомо невірні 

дії чи консультації, або за відмову від виконання доручень сторони процесу, що 

його залучила; 

- законодавець не встановлює кваліфікаційних вимог щодо обсягу 

компетентностей спеціаліста, окрім осіб, які залучається до: огляду трупа та 

огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією; всіх слідчих (розшукових) дій за участю 

малолітніх або неповнолітніх осіб; 

- законодавець не передбачає проведення спеціалістом будь-яких 

досліджень, а лише надання безпосередньої технічної допомоги або консультацій. 

З урахуванням зазначеного, дещо неадекватними вбачаються зміни, які 

вводяться в процес досудового розслідування з набранням чинності 

01.07.2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» № 2617 – VIII від 20.12.19. 
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Для зручності сприйняття інформації запропоновані нововведення будуть 

відразу піддаватися критичному аналізу. 

Зокрема, законодавець вносить зміни до ст. 71 КПК України, відповідно до 

яких спеціаліст може також залучатися сторонами процесу для надання висновків 

з питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування 

кримінальних проступків. В тому числі до надання висновків до внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що передбачають 

відповідні зміни до ст. 214 КПК України. Тобто, законодавець  розширює форми 

участі спеціаліста в кримінальному процесі: спеціаліст може залучатися для 

надання висновків, причому не лише в межах процесуальних дій, в яких він 

приймає участь. За повної відсутності регламентованого порядку такої форми 

залучення спеціаліста, а також відсутності для більшості випадків залучення 

спеціаліста до участі в досудовому розслідуванні кваліфікаційних вимог до таких 

фахівців, про що зазначалося раніше, відразу виникає логічне питання щодо 

критеріїв віднесення питань до сфери знань певного спеціаліста. Хто і на яких 

підставах буде визначати сферу знань спеціаліста та її межі, а також сферу знань 

взагалі, до якої відноситься питання, що потребує висновку? Особливої 

значущості зазначене питання набуває в аспекті визнання такого висновку такого 

спеціаліста процесуальним джерелом доказів при розслідуванні кримінальних 

проступків, що передбачають відповідні зміни до КПК України – ст. 298. 

На наш переконливий погляд, дії законодавця щодо включення висновку 

спеціаліста до процесуальних джерел доказів для розслідування кримінальних 

проступків при встановленому порядку процесу доказування та структури 

Кримінального процесуального кодексу України є зухвалою спробою 

«спростити» (у вульгарному сенсі цього слова) досудове розслідування по 

окремим категоріям кримінальних правопорушень, внаслідок якого не лише 

спотвориться сутність встановлення істини, але й будуть грубо порушуватися 

права громадян та учасників кримінального процесу. 

Наділення спеціаліста повноваженнями надання висновків, які в 

подальшому стають джерелами доказів, є штучним, натягнутим та таким, що по 

своїй суті протиріче іншим формам застосування спеціальних знань та процесу 

доказування в цілому. 

Спеціаліст не є незалежним учасником кримінального процесу, він 

залучається однією із сторін для надання допомоги та консультацій, тобто його не 

можна розглядати як незацікавленого учасника, особливо за відсутності 

відповідальності за завідомо невірні дії або неправдиві висновки. Надання 

висновків по результатах застосування спеціальних знань, як вид наукової або 

дослідницької діяльності, передбачає проведення певних досліджень, 

експериментів, що, по-перше, потребує часу, по-друге, відповідних умов 

(обладнання, матеріалів, спеціального приміщення тощо), по-третє, відповідного 

рівня спеціальних знань (компетентності). Спеціаліст як процесуальний суб’єкт 
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не може забезпечити дотримання цих критеріїв, особливо з огляду на необхідність 

оформлення такого висновку спеціаліста відповідно до вимог, що висуваються до 

висновку експерта, як то передбачає законодавець відповідними змінами до ст. 

300 КПК України. 

Крім того, розширюючи перелік процесуальних джерел доказів у 

кримінальних провадженнях про кримінальні проступки, вводячи зміни до ст. 

2981 КПК України, законодавець порушує структуру та логіку кодифікації норм 

кримінального процесуального права: ст. 2981 КПК України вступає в протиріччя 

з главою 4 розділу I КПК України (Докази і доказування),  в якій чітко визначенні 

поняття доказів, їх види, критерії їх належності та допустимості, встановлений 

порядок доказування. 

Крім того, самим поняттям «висновок спеціаліста» законодавець підмінює 

сутність вже існуючих результатів застосування спеціальних знань: висновок 

експерта (ст.ст. 101, 102 КПК України) – як результат застосування спеціальних 

знань в рамках проведення експертизи; та висновок експертного дослідження 

(Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 

N 53/5) – результат застосування спеціальних знань в рамках отримання 

довідкової та орієнтуючої інформації. В той же час для верифікації висновку 

спеціаліста законодавець передбачає можливість проведення судової експертизи 

(ст. 298 КПК України).  

Зазначене вище дозволяє зробити висновок про неможливість сприйняття 

висновку спеціаліста як процесуального джерела доказів по наступним підставам: 

- висновок спеціаліста як результат застосування спеціальних знань 

підмінює собою інші результати застосування спеціальних знань: висновок 

експерта та висновок експертного дослідження; 

- висновок спеціаліста по передбаченій процедурі отримання порушує 

встановлений порядок доказування; 

- відсутність критеріїв для визначення рівня компетентності спеціаліста 

для надання висновків по результатах застосування спеціальних знань; 

- відсутність у спеціаліста умов для здійснення наукової та 

дослідницької роботи; 

- відсутність визначеної законом відповідальності спеціаліста за 

надання завідомо неправдивих висновків та відмову від надання висновків без 

поважних причин; 

- відсутність адекватної процедури верифікації висновку спеціаліста. 

З урахуванням викладеного, вважаємо, що з’ясування питань, що мають 

значення для кримінального провадження та потребують застосування 

спеціальних знань, можливо виключно в рамках проведення судової експертизи, а 

висновок експерта є єдиним процесуальним джерелом доказів по результатах 
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застосування спеціальних знань, як при розслідуванні злочинів, так й при 

розслідуванні кримінальних проступків. 

Зміни, що пропонуються законодавцем з введенням в дію Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

№ 2617 – VIII від 20.12.19 щодо розширення компетенції спеціаліста та 

використання результатів його діяльності в досудовому розслідуванні, є 

неадекватними та такими, що порушують встановлений порядок доказування та 

призведуть до порушень прав громадян та учасників кримінального процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Останнім часом криміногенна ситуація на підприємствах 

АТ «Укрзалізниця», на об’єктах критичної інфраструктури залізничного 

транспорту викликає занепокоєння, оскільки на залізничному транспорті широко 

розповсюджені різного роду правопорушення, зокрема, пов’язані з діяльністю 

АТ «Укрзалізниця». З урахуванням сучасного стану криміногенної обстановки на 

залізничному транспорті та особливостей розвитку зазначеної сфери діяльності 

доцільно розробити ефективні заходи протидії кримінальним та іншим 

правопорушенням, що вчиняються у цій сфері. Для цього слід вивчити, 

проаналізувати та узагальнити нормативно-правові норми, що регламентують 

здійснення діяльності підприємств і організацій на залізничному транспорті, а 

також вивчити криміногенні детермінанти, які сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень у цій сфері регулювання. 

Необхідність цього викликана, насамперед, тим, що підрозділи 

Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України до 

кінця не з’ясували основні способи та схеми, які на практиці використовують 

правопорушники для вчинення злочинів на залізничному транспорті.  

Саме тому дослідження найпоширеніших способів службових зловживань 

на залізничному транспорті надасть можливість визначити напрями залучення сил 

і засобів підрозділів Національної поліції України під час оперативного 

обслуговування об’єктів залізничного транспорту. 

Проблеми виявлення злочинів, учинених службовими особами на 

залізничному транспорті, пов’язані з розширенням спектру способів учинення 

злочинів, виникненням нових їхніх напрямів та неналежним рівнем роботи 

правоохоронних органів.  

Одним з актуальних завдань, які постають на сьогодні перед працівниками 

підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції 

України, є удосконалення та оптимізація процесу викриття, розкриття і 

розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, особливо тих, що 

вчиняються злочинними групами.  
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У злочинних групах встановлений чіткий розподіл ролей та координація 

дій: свою злочинну діяльність групи ведуть на визначених ділянках залізниці та 

залізничних станціях (ці ділянки добре відомі представникам бізнесу, 

правоохоронцям та менеджменту «Укрзалізниці»).  

Поряд з цим, слід зазначити, що робота працівників підрозділів 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо 

виявлення та розкриття майнових злочинів на залізничному транспорті є 

безумовно специфічною як за змістом, так і за характером.  

Усе це значно ускладнюється у зв’язку з ліквідацією у 2015 р. лінійних 

підрозділів транспортної міліції, що було здійснено у рамках реорганізації 

правоохоронних органів, та передачею функцій боротьби з викраданням вантажів 

на залізничному транспорті кримінальній поліції. Однак у цього підрозділу немає 

достатньо ресурсів для вирішення зазначеної проблеми, та доволі часто він не 

знає специфіки роботи зі злочинами на транспорті. У зв’язку з погіршенням 

загальної криміногенної ситуації в країні кримінальна поліція України не здатна 

переломити ситуацію зі зростанням злочинності на залізничному транспорті. 

У зв’язку з розформуванням у 2015 р. відділів транспортної міліції кількість 

злочинів на залізничному транспорті помітно та різко зросла.  

У той же час, у структурі воєнізованої охорони «Укрзалізниці» створені 

групи швидкого реагування, але цього недостатньо для запобігання крадіжкам 

вантажів на залізничному транспорті. У структурі ВОХР також є оперативний 

відділ, що займається оперативною роботою із запобігання крадіжок та 

розукомплектування рухомого складу. У цілому, за наявного штату ВОХР 

близько 9 500 осіб, цей підрозділ не здатен забезпечити збереження усіх вантажів, 

що перевозяться «Укрзалізницею», та охорону стратегічних об’єктів компанії 

(мостів, тунелів тощо).  

Власними силами ВОХР «Укрзалізниці» на сьогодні не може забезпечити 

супровід навіть номенклатурних вантажів. Загалом «Укрзалізниця» та 

ВОХР «Укрзалізниці» визнають, що не в змозі самостійно вирішити цю проблему. 

Крім того, слід відзначити погіршення ситуації щодо розслідування 

Національною поліцією України матеріалів з крадіжок та розукомплектування 

рухомого складу. 

До цього слід додати, що зараз відсутня об’єктивна статистика з фактичного 

обсягу та суми втрат від крадіжок вантажів на залізниці. З огляду на те, що 

співробітники «Укрзалізниці» систематично відмовляються документально 

фіксувати випадки крадіжок (відмова у складанні комерційного акту), 

ПАТ «Українська залізниця» не має повної інформації про крадіжки та 

розукомплектування рухомого складу на залізниці.  

Особливо зловмисникам цікаві для крадіжки наступні вантажі: 

нафтопродукти, металопрокат, вугілля і зернові вантажі. Це ті вантажі, які можна 

легко реалізувати майже на всій території України. Так, крадіжки зернових 
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вантажів на залізниці та розукомплектування вагонів під час руху – систематичне 

явище в Україні, через яке власники вантажів несуть мільйонні збитки.  

Незважаючи на сувору регламентацію діяльності з транспортування та 

збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту, останніми роками 

зросла кількість і змінилась структура розкрадань вантажів, особливо їх 

високоліквідних видів: прокату, феросплавів, металобрухту, зернових, паливно-

мастильних матеріалів, спирту тощо. Спостерігається зростання збитків залізниць 

через недостатнє збереження товарно-матеріальних цінностей. 

Найбільш вразливими до злочинних посягань залишаються транзитні 

вантажі. Адже у таких випадках вантажоодержувач перебуває за тисячі 

кілометрів, ускладнюється виявлення точного місця вчинення злочину, що має 

важливе процесуальне значення.  

Злочини, пов’язані з розкраданнями вантажів на залізничному транспорті, 

мають високий рівень латентності, а витонченість способів вчинення серйозно 

ускладнює їх виявлення.  

Як наслідок, перша проблема, з якою доводиться зіштовхуватися 

правоохоронним органам у процесі викриття цих злочинів, – це визначення місця 

й часу здійснення розкрадання вантажу. 

Отже, розкрадання вантажів були та залишаються доволі поширеними 

злочинами, а їх розкриття – значною проблемою для правоохоронних органів, 

тому що ці злочини, як правило, є замаскованими, латентними, у тому числі у 

зв’язку з наявністю різних способів приховування недостач залежно від предметів 

злочинного посягання.  

Таким чином, у розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних та 

інших правопорушень, що вчиняються на залізничному транспорті, задіяні тисячі 

співробітників Нацполіції, робота яких, безумовно, специфічна як за змістом, так і 

за характером. Знання місця і часу вчинення злочинного посягання значно звужує 

просторові межі виявлення злочинців, а також проведення первинних 

невідкладних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, що 

істотно впливає на ефективність розслідування злочинів, які вчиняються у сфері 

залізничного транспорту.  

У той же час, у практичній діяльності правоохоронних органів з 

попередження правопорушень на залізничному транспорті та у боротьбі з ними не 

завжди простежується упереджувальний характер, відсутня належна 

інформаційна забезпеченість, не завжди дієві попереджувальні заходи.  

У процесі викриття злочинів на залізничному транспорті працівники 

відповідних підрозділів Національної поліції України мають серйозні труднощі, а 

іноді припускаються значних помилок, що обумовлено, з одного боку, 

перерахованими чинниками, а з іншого – відсутністю науково обґрунтованих 

прикладних методичних рекомендацій з виявлення кримінальних правопорушень 

даної категорії.  
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Тому у ході реформування правоохоронних органів необхідно і далі 

наполегливо працювати у цьому напрямі. У результаті посилення 

профілактичного впливу на злочинність на залізничному транспорті усіма, без 

винятку, державними органами і громадськими організаціями можна досягти 

значного зниження її рівня, ослаблення суспільної напруги, викликаної її 

впливом; зменшення корупційних проявів у діяльності АТ «Укрзалізниця», 

створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень у межах 

«Укрзалізниці»; істотного підвищення рівня захисту економічних відносин від 

злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, 

скорочення обсягів «тіньової економіки»; поліпшення захисту правоохоронними 

органами прав, свобод і власності громадян; підтримання громадського порядку 

та безпеки громадян на максимально високому рівні; поліпшення стану безпеки 

дорожнього руху, у тому числі на залізничному транспорті; зміцнення кадрового 

потенціалу правоохоронних та контролюючих органів; досягнення належного 

рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та 

профілактичної діяльності. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Час іде, розвивається наука та техніка, і наше століття характеризується 

постійним розвитком інформаційного суспільства. Відповідно з цим розвивається 

і сама держава, законодавча база діяльності державних органів, а також практичні 

процедури та прийоми вирішення тих чи інших завдань. Особливу увагу потрібно 

звернути на зміну Кримінального процесуального законодавства України та 

діяльність правоохоронних органів під час досудового розслідування. Завдяки 

ефективній діяльності правоохоронних органів держави відбувається як захист 

прав і свобод людини та громадянина, так і їх дотримання, забезпечуючи тим 

самим спокій у житті кожної особи як в межах держави, так і поза ними.  

З прийняттям Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України 

від 13 квітня 2012 року було запроваджено та змінено значну кількість 

кримінально-процесуальних норм та процедур, які направлені забезпечити баланс 

між правами та обов’язками працівників органів досудового розслідування та 

гарантією дотримання ними прав та свобод людини.  

Однією з ключових, як на нашу думку, прийнятих змін у новому 

КПК України було закріплення практики Європейського суду з прав людини, як 

однієї з гарантій дотримання засад кримінального провадження. У свою чергу 

відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року (далі – 

Закону) термін практика Європейського суду з прав людини – це практика 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) та Європейської комісії з 

прав людини (далі - ЄКПЛ) [1]. Як раніше ми уже зазначали, що таке визначення 

для всього законодавства України є не розкритим та не повним, що зумовлює 

неоднозначність його розуміння. Тому, на підставі попереднього нашого 

дослідження термін «практика Європейського суду з прав людини» в 

українському законодавстві потрібно вживати як набутий досвід Європейського 

суду з прав людини (ЄСПЛ та ЄКПЛ), що виявляється у прийнятих ним рішеннях 

та ухвалах по суті розглянутих справ. 

Нагадаємо, 1997 року Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) від 4 листопада 1950 року, а 
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в подальшому і протоколи до неї чим взяла на себе зобов’язання щодо визнання 

компетенції Європейського суду з прав людини.  

Згідно з статтею 17 Закону «суди застосовують при розгляді справ Конвенцію 

та практику Суду як джерело права» [1]. Одразу виникає питання: «Чи можуть 

уповноважені особи під час досудового розслідування використовувати практику 

ЄСПЛ?» Якщо це можливо, то які саме рішення чи ухвали, ті що постановлені як 

проти України, так і проти інших держав? Чи виключно рішення чи ухвали, що 

постановлені проти України? 

У свою чергу, у Законі «прямо» не передбачено норм, що надають право 

використовувати Конвенцію та практику ЄСПЛ уповноваженим на це особам під 

час досудового розслідування. Хоча пункт д ст. 14 вищевказаного Закону визначає, 

що орган, відповідальний за забезпечення представництва України в 

Європейському суді з прав людини та координацію виконання його рішень (далі – 

Орган представництва) надсилає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини для суддів, прокурорів, адвокатів, працівників 

правоохоронних органів, імміграційних служб, інших категорій працівників, 

професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням, а також з триманням 

людей в умовах позбавлення свободи [1]. А це означає, що знання Конвенції та 

практики ЄСПЛ стосується не тільки суддів і прокурорів, які повинні застосовувати 

їх при судовому розгляді, а і правоохоронних органів та інших органів України які 

здійснюють досудове розслідування та іншого роду заходи з метою профілактики, 

виявлення, попередження, запобігання та припинення різного роду правопорушень.  

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є: 

1) слідчі підрозділи: органів Національної поліції; органів безпеки; органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органів 

Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України. 

Також у ч. 3 ст. 19 розглядуваного Закону закріплено, що «Орган  

представництва забезпечує постійну та з розумною періодичністю перевірку чинних  

законів і підзаконних актів на відповідність Конвенції та практиці Суду, передовсім 

у сферах, що стосуються діяльності правоохоронних органів, кримінального 

провадження, позбавлення свободи». Тобто, це надає підстави вважати, що 

правоохоронні органи України, а отже і органи досудового розслідування можуть 

застосовувати у своїй діяльності норми Конвенції та практику ЄСПЛ.  

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України «принцип верховенства права у 

кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ». Згідно з 

ч. 1 ст. 9 КПК України «під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, 

прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи 

органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції 

України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
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Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства» та відповідно до ч. 5 ст. 9 

цього законодавчого акту «кримінальне процесуальне законодавство України 

застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ» [1]. Вищезазначене вказує, що усі 

уповноваженні особи правоохоронних органів України під час виконання службових 

обов’язків у кримінальному судочинстві зобов’язані дотримуватися принципу 

верховенства права та законності. Це означає, що вони під час досудового 

розслідування зобов’язані керуватися Конвенцією та використовувати практику ЄСПЛ.  

На нашу думку, як і національні суди, так і органи досудового розслідування 

зобов’язані у своїй службовій діяльності використовувати практику ЄСПЛ, а саме 

як і рішення та ухвали постановлені проти України, так і ті, що постановлені проти 

інших держав. 

По-перше, це можна обґрунтувати з теоретичної точки зору. Як закріплено у 

преамбулі Конвенції, метою її є забезпечення колективного гарантування певних 

прав, проголошених у Загальній декларації прав людини. Тобто Конвенція 

направлена на захист загальноприйнятих та основоположних прав і свобод 

людини, що закріплені у ній, усіх держав, які ратифікували її. А це означає, що 

кожна з цих держав погодилась на ті норми, що визначені у Конвенції. Так, як 

Конвенція є міжнародним договором, то кожна держава на національному рівні 

персонально і визначає дію та юридичну силу цих договорів на території своєї 

країни.  За національним законодавством України, юридична сила міжнародного 

договору, що ратифікований Верховною Радою України в нашій державі є вищою 

за національні закони, але нижчою за Конституцію України. 

По-друге, відповідно до абзацу 3, пункту 12 Постанови пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 

«Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя» від 19.12.2014 року, «застосування судами Конвенції має 

здійснюватися з обов’язковим урахуванням практики ЄСПЛ не тільки щодо 

України, а й щодо інших держав». Оскільки суди уповноважені використовувати 

практику ЄСПЛ, тобто ті рішення та ухвали, що постановлені і проти інших 

держав, то аналогічним є і те, що уповноважені особи під час досудового 

розслідування також можуть звертатись до зазначеної практики. 

Особливу увагу хочемо звернути на «законодавчу прогалину» використання в 

практичній діяльності суддів, правоохоронних органів, в тому числі органів 

досудового розслідування рішень чи ухвал ЄСПЛ та ухвал ЄКПЛ, що постановлені 

проти інших держав. 

У ст. 4 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» передбачено, що протягом  десяти  днів від дня 

одержання повідомлення про набуття Рішення (рішення ЄСПЛ, що постановлені 

проти України) статусу остаточного орган представництва готує та надсилає  для  

опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» стислий виклад  Рішення українською 

мовою, який має включати: а) офіційну назву Рішення мовою оригіналу та в 
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перекладі українською мовою; б) номер заяви до Суду; в) дату постановлення 

Рішення; г) стислий виклад фактів у справі; д) стислий виклад питань права; 

е) переклад резолютивної частини Рішення. 

Відповідно у ст. 6 Закону зазначено, що: «держава забезпечує переклад та 

публікування повних текстів Рішень українською мовою спеціалізованим у 

питаннях практики Суду юридичним виданням, що має поширення у професійному 

середовищі правників. Автентичність перекладу повних текстів цих Рішень 

засвідчується Органом представництва. Визначення видання, яке здійснюватиме 

переклад та опублікування повних текстів рішень ЄСПЛ з метою забезпечення 

судів, органів внутрішніх справ, в тому числі органів досудового розслідування і 

т.д., провадяться на конкурсній основі Органом представництва [1].  

Зауважимо, що відповідно до преамбули Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: «Цей Закон 

регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати 

рішення Європейського  суду з прав людини у справах проти України...» [1]. 

З вищевикладеного випливає, що оприлюднення рішень та ухвал ЄСПЛ в 

офіційних виданнях України та переклад їх на українську мову в спеціалізованих 

виданнях здійснюється тільки у справах де Україна є стороною, а щодо рішень чи 

ухвал ЄСПЛ та ухвал ЄКПЛ, які постановлені проти інших держав, то 

законодавство України цього не вимагає та не передбачає. 

Зазначимо також, що у ст. 18 Закону  визначено, що у разі посилання на текст 

Конвенції, рішення чи ухвали ЄСПЛ та ухвали ЄКПЛ суди використовують 

переклади які надруковані у виданні, передбаченому в статті 6 цього Закону. У разі 

відсутності перекладу рішень та ухвал Суду чи  ухвал ЄКПЛ суд користується 

оригінальним текстом. Тобто такі ж вимоги стосуються аналогічно і органів 

досудового розслідування. 

Отже, це означає, що суди, уповноважені особи під час досудового 

розслідування і інші, що застосовують практику ЄСПЛ у своїй службовій 

діяльності, зобов’язані застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ та ухвали ЄКПЛ 

(постановлені як проти України, так і проти інших держав), які перекладені на 

українську мову у спеціальних збірниках видавництв, що виграли конкурс на цю 

публікацію та затвердженні органом, відповідальним за забезпечення 

представництва України в  Європейському суді з прав людини та координацію 

виконання його рішень. 

Тобто перелік таких видавництв є обмеженим. І це означає, що 

використовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ та ухвали Європейської комісії з прав 

людини судам, органам досудового розслідування та іншим уповноваженим 

органам України у своїй службовій діяльності, що не входять в затверджений 

перелік спеціальних видавництв є незаконним, оскільки переклад може бути не 

однозначним та не автентичним.  
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Не передбачення норми в українському законодавстві щодо оприлюднення в 

офіційних виданнях України рішень чи ухвал ЄСПЛ та ухвал ЄКПЛ, що 

постановленні проти інших держав, а також не визначення порядку перекладу 

вказаних рішень на українську (державну) мову не узгоджується із ст. 57 

Конституції України, де закріплено що: «Закони та інші нормативно-правові акти, 

що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом, а ті, що не доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом, є нечинними». Включення 

відповідних змін у Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ» призведе до виправлення такої колізії та забезпечить баланс у використанні 

практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні. 
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ЩОДО ЗМІСТУ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 

Зважаючи на зростаючий ризик проникнення в легальну економіку через 

організовану злочинність, фінансове розслідування є важливим інструментом 

сучасного та ефективного реагування на злочинні загрози, включаючи фінансування 

тероризму, відмивання коштів та складні корупційні злочини [1].  

Фінансове розслідування по суті своїй є аналізом, «звідки» беруться гроші, 

«як» вони рухаються та «куди» вони використовуються. 

Також, у випадках, коли цей вид розслідування використовується в 

корпоративних розслідуваннях, розслідуваннях крадіжок, розтрат, відмиванні 

коштів, ухиленні від сплати податків, пошуку активів, кримінальних та багатьох 

інших видах розслідувань, поняття «фінансові розслідування» називають «судово-

бухгалтерською експертизою» [2].  

Проведення фінансових розслідувань має проактивну та профілактичну 

додану вартість. Це важливий інструмент для виявлення відмивання грошей (ML), 

фінансування тероризму (TF) та інших складних злочинів [1].  

Фінансові розслідування можна розділити на два основні етапи – збір та 

аналіз. Збір зазвичай проводиться урядовою установою, відомою як організація 

фінансової розвідки або відділ фінансової розвідки (ПФР). Агентство збиратиме 

необроблену інформацію про транзакцію та звіти про підозрілу діяльність (SAR), які 

зазвичай надаються банками та іншими структурами в рамках нормативних вимог. 

Дані передаються до правоохоронних органів для подальшого розслідування, а 

також можуть обмінюватися з іншими країнами через міжурядові мережі. 

Формуючи стратегію розслідування важливо визначити які економічні аспекти 

необхідно з’ясувати, які правові механізми для цього планується застосувати, 

встановити елементи розслідування і в результаті сформувати його напрями та обсяг. 

Правильно сформовані напрями розслідування, на його початковому етапі, 

дають можливість забезпечити під час його проведення повноту, всебічність та 

об’єктивність встановлених фактичних обставин, сприяючи, як наслідок, належній 

оцінці доказів на виконання вимог статті 94 КПК України [3].  
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У той же час визначаючи напрями (важливість) та обсяги (повнота, межі) 

розслідування важливо сформувати коректну призму критеріїв повноти та 

важливості. Для належного визначення (формування) вказаних категорій варто 

звернутися до праць науковців та сформувати правильні визначення родових понять, 

які будуть вживатися в подальшому.  

Питання визначення стратегії розслідування вивчали науковці, так, для 

прикладу В. Берназ пропонував розглядати стратегію як діяльність уповноважених 

законом посадових осіб, спрямовану на вибір перспективного напрямку 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, 

пріоритетних засобів та методів подолання протидії розслідуванню з боку суб’єктів 

вчинення злочину та їх зв’язків з метою формування і успішної реалізації найбільш 

оптимальної моделі підготовки і проведення слідчих дій, які визначать судову 

перспективу провадження [4].  

Окреслюючи категорію напрямів розслідування, слід зазначити, що у багатьох 

підручниках з криміналістики та в науковій літературі використовується 

словосполучення «напрями розслідування», проте на ньому не акцентують увагу.  

У той же час поняття «напрям» має ряд значень, серед яких: лінія руху або 

лінія розміщення кого-, чого-небудь; шлях діяльності, розвитку кого-, чого-небудь; 

спрямованість якоїсь дії, явища; курс, спрямування [5].  

У свою чергу, спрямовувати означає направляти певним чином плин чого-

небудь; надавати потрібний напрям діяльності, вчинкам, розмові і т. ін.; 

зосереджувати на чому - небудь зусилля, енергію, здібності тощо [6].  

Отже, напрям розслідування являє собою зосередження доступних сил і 

засобів, комплекс передбачених кримінально-процесуальним законодавством дій та 

допустимих заходів на окремій ділянці з метою збирання і перевірки доказів, 

швидкого і повного розкриття злочину.  

Одним із перших впровадив ідею напрямів розслідування І. Якимов. Вона 

ґрунтувалась на механічному поділі розслідування у будь-якій справі на три етапи: 

встановлення матеріального складу злочину; збирання й оцінка доказів; дослідження 

ймовірного винуватця злочину. 

Так аналізуючи категорії досліджуваних понять, їхньої правової та 

кримінально-процесуальної природи, можна прийти до висновку що напрями 

розслідування формують маршрут (спрямування) розслідування, а обсяги, в свою 

чергу, формують його межі. Сукупність визначеності обсягів та напрямів становлять 

стратегію розслідування.  

Що стосується визначення поняття фінансових розслідувань, то детальне 

тлумачення змісту та їх особливостей викладено у пояснювальній записці до 

рекомендації FATF (ФАТФ) 30, де зазначено, що фінансове розслідування означає 

дослідження фінансових справ, пов’язаних зі злочинною діяльністю з метою: 

- встановлення обсягу злочинних мереж та/чи рівня злочинності;  
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- встановлення та відстеження злочинних доходів, коштів терористів чи 

будь-яких інших активів, які підлягають, чи можуть підлягати конфіскації;  

- представлення доказів, які можуть бути використані при кримінальному 

переслідуванні. 

Виходячи з наведеного визначення, процес фінансового розслідування містить 

збирання, зіставлення та аналіз усієї наявної інформації з метою сприяння 

кримінальному переслідуванню та позбавлення злочинців їх доходів та засобів 

вчинення злочину. Зазвичай злочинці надають перевагу збереженню певного рівня 

контролю над своїми активами, унаслідок чого залишається паперовий слід, який дає 

змогу виявити порушника. Паперовий слід також може вказати й на інших 

порушників і місця, де наявні засоби вчинення злочину або інші речові докази. Тому 

якісні фінансові розслідування і доступ до фінансової та іншої інформації є життєво 

необхідними для ефективної боротьби зі злочинними порушеннями, які створюють 

загрозу економічній безпеці держави. Такі розслідування зазвичай зумовлюють 

виявлення інших, раніше невідомих злочинів, а також активів, здобутих 

злочинним шляхом. 

З точки зору слідчої мети проведення фінансового розслідування, механізм 

формування його обсягу та меж чітко визначений законодавцем у статті 91 КПК 

України та полягає зборі фактичних даних (показання, речові докази, документи, 

висновки експертів), отриманих у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі 

яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність 

фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та 

підлягають доказуванню.  

КПК України цією нормою визначає загальні обставини, які підлягають 

доказуванню в кримінальних провадженнях, тоді як для ефективного фінансового 

розслідування значення мають наступні: 

- подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення) 

У переважній більшості фінансових розслідувань, де знаряддям злочину є 

документ, вказана інформація може бути встановлена в результаті аналізу зібраних 

документів. 

- винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

Представники організованої економічної злочинності уникають 

відповідальності перед законом, оскільки вчинювані ними злочини 

характеризуються високою латентністю. Виявити їх методами фінансового 

контролю досить складно, а нерідко й неможливо.  

Окрім іншого, в практиці, схеми легалізації злочинних коштів мають таку 

кількість ланок ланцюга, та залучених до вчинення злочину осіб, що аналізуючи 

зібрані докази в сукупності, об’єднати цих осіб єдиною метою – дуже складно. 
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Для цих цілей, найбільш правильною призмою буде встановлення 2 факторів – 

джерела походження «брудних коштів» та їх вигодонабувача (бенефіціара) в 

результаті вчинення ланцюга фінансових операцій.  

- вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

Встановлення вказаної обставини є кваліфікуючою ознакою для більшості 

економічних злочинів, має безпосереднє значення для ефективного фінансового 

розслідування та потребує спеціальних знань та навичок і об’єктивно може бути 

встановлено за результатами проведення судових експертиз.  

- обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 

виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення; 

- обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. 

Як зазначалося раніше, в практиці основним знаряддям вчинення 

кримінальних правопорушень в яких застосовуються інструменти фінансових 

розслідувань є документ. У той же час, для надання вигляду правомірності 

правочинам, які використовуються для прикриття легалізації «брудних коштів» 

представники злочинного світу використовують інструменти як фізичних осіб та і 

юридичних осіб. Тоді як для притягнення до кримінальної відповідальності існує 

передбачений законодавством про кримінальну відповідальність механізм, для 

ефективного припинення вчинюваних та попередження вчинення нових злочинів, 

щодо юридичних осіб можуть застосовуватися засоби кримінально-правового 

характеру – штраф, конфіскація майна або ліквідація.  

При цьому слід погодитися з Н. Орловською в тому, що матеріальною 

підставою застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб є не склад злочину, а факт причетності юридичної особи до злочину 

(інтерес/користь юридичної особи, реалізовані/досягненні вчиненим злочином) 

[7, с. 85]. У зв’язку з цим, передбачені у ст. 96-3 КК України підстави застосування 

до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, є фактично 

передумовами їх застосування.  

Що стосується мети застосування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб, то з урахуванням системного аналізу приписів XIV-I-го 

розділу Загальної частини КК України можна прийти до висновку, що такою метою 

є відновлення правовідносин, порушених вчиненням будь-якого злочину, 

зазначеного у ст. 96-3 КК України, а також запобігання вчиненню уповноваженою 
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особою юридичної особи будь-якого нового злочину з тих, що зазначені у цій статті 

КК України. 

Формуючи стратегію та визначаючи напрями розслідування легалізації 

(відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, необхідно враховувати 

наступні обставини: 

– тип учиненого предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) 

доходів, залежно від якого визначають пріоритетні напрями пошуку;  

– використана правопорушниками модель злочинної діяльності;  

– результати використання під час моделювання механізму злочинної 

діяльності методу експертних оцінок, який дає змогу перейти від якісних елементів 

криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, до кількісних показників; 

– характер взаємозв’язку між елементами механізму легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом; 

– формування типових версій, необхідних для перевірки їхнього оптимального 

вибору;  

– сучасні методики виявлення, які є на озброєнні в правоохоронних органів; 

відтворення картини злочину; 

– збирання та використання доказів (завершується виявленням усього 

злочинного формування чи однієї особи з його складу) [8, с. 50].  

З аналізу практики здійснення фінансових розслідувань, можна прийти до 

висновку, що правильно побудована стратегія фінансового розслідування на 90% 

формує його результат, оскільки від неї залежить фокус завдань слідчих та 

аналітиків залучених до проведення фінансового розслідування. 
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ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Наприкінці 20 сторіччя завдяки стрімким темпам розвитку науково-

технічного прогресу в матеріальному світі з’явився новий спосіб фіксації та 

відтворення інформації будь-якої природи (звукової, аудіовізуальної, писемної 

тощо) – цифровий або електронний. 

Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

визначені такі відносно нові поняття як кіберпростір, кіберзлочин, кібератака 

тощо [1]. Водночас, на сьогоднішній день в Україні досі невизначеними або 

визначеними неоднозначно залишаються багато категорій, пов’язаних з 

електронною (цифровою) інформацією, що унеможливлює правильне її 

використання, в тому числі й як джерела доказів в кримінальному судочинстві. 

Саме тому правильне розуміння специфічної природи електронної 

(цифрової) інформації, особливостей її створення, зберігання та перетворення, а 

також відображення таких особливостей в нормативно-правових актах надасть 

можливість використання фактичних даних, існуючих у цифровому форматі, в 

такій сфері людської діяльності як справлення правосуддя. 

Відповідно до ст. 84 КПК України [2] доказами в кримінальному 

провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кримінальним 

процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 

Процесуальними джерелами доказів в кримінальному провадженні є показання, 

речові докази, документи, висновки експертів (ч. 2 ст. 84 КПК України). 

При цьому, цілком логічним вбачається, що фактичні дані, зафіксовані в 

електронній (цифровій) формі, не є: показаннями (ст. 95 КПК України), речовими 

доказами (ст. 98 КПК України), висновками експерта (ст. 101 КПК України).  
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Щодо документів, то відповідно до ст. 99 КПК України [2] документом в 

кримінальному провадженні є спеціально створений з метою збереження 

інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою 

письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані 

як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального 

провадження.  

Визначальним є те, що під документом законодавець розуміє матеріальний 

об’єкт як носій певної інформації, тобто такий об’єкт матеріального світу, який 

можна виміряти, зважити тощо. З чого робимо висновок, що цифрова 

(електронна) інформація, не може бути також і документом як процесуальним 

джерелом доказів, бо не є матеріальним об’єктом. 

У 2017 році законодавець вжив, на наш погляд, невдалу спробу 

врегулювати питання електронних доказів та їх використання в кримінальному 

процесуальному доказуванні, запровадивши в дію Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників 

кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час 

здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 року [3], який нібито був 

спрямований на полегшення роботи суб’єктів розслідування з використання 

електронної (цифрової) інформації в процесі доказування. Відповідно до цього 

закону, що запровадив зміни до ст. 99 КПК України,  «копії інформації, що 

міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних 

системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, 

виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як 

оригінал документа». Тобто законодавець запровадив для електронної (цифрової) 

інформації таку ж процесуальну процедуру отримання та використання в процесі 

доказування як для документа. 

Аналіз судової практики свідчить, що запроваджена процедура, не 

дивлячись на її недоліки, дещо полегшила роботу правоохоронних та судових 

органів по встановленню істини в кримінальному провадженні [4]. 

Але при цьому, враховуючи те, що в ч. 1 ст. 99 КПК України документ 

визначений як певний матеріальний об’єкт, знову розуміємо, що законодавець в 

цьому випадку ігнорує розмежування понять «інформація» та «носій інформації». 

Сама по собі інформація або її копія (дефініція, яку використовує законодавець) 

не є матеріальними об’єктами (визначальна характеристика для документа як 

процесуального джерела доказів), а отже апріорі не можуть бути документами. 

Крім того, характеризуючи процес отримання фактичних даних з 

інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, 

інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід’ємних частин у вигляді копії 

такої інформації, законодавець вживає слово «виготовлена», що само по собі є 

таким, що не відповідає дійсному процесу: відомості або їх копія не 

виготовляються, а зчитуються, знімаються, відтворюються, відображаються тощо. 
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Слово «виготовлена» спотворює роль суб’єкта розслідування в процесі збирання 

фактичних даних про подію правопорушення; логічно, що фактичні дані, які 

виготовлені суб’єктом розслідування, не можуть виступати доказом в процесі 

розслідування кримінального правопорушення. 

Також, враховуючи встановлений кримінальним процесуальним законом 

порядок отримання процесуальних джерел доказів, розуміємо, що електронна 

(цифрова) інформація, з метою використання її як доказу, повинна бути отримана 

суб’єктом розслідування в ході певних процесуальних дій, як то огляд, обшук, 

тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна. 

У ст. 99 КПК України законодавець не зазначає, в ході яких процесуальних 

дій може бути отримана електронна (цифрова) інформація (її копія), але зазначає, 

що відбуватися така дія повинна із залученням спеціаліста. У ст. 168 

КПК України («Порядок тимчасового вилучення майна») законодавець теж 

передбачив можливість слідчого, прокурора, у разі необхідності, здійснення 

копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) 

системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних 

системах, їх невід’ємних частинах із залученням спеціаліста. 

На наш погляд, суттєвим недоліком є те, що вводячи спеціаліста як 

обов’язкового учасника процесуальних дій, що пов’язані з електронною 

(цифровою) інформацією, законодавець не передбачає кваліфікаційного рівня 

такого спеціаліста, що, знову ж таки, ставить під сумнів допустимість 

використання отриманої інформації як доказу. Тобто у випадку, коли вибір 

спеціаліста  визначається самим суб’єктом розслідування, логічним є питання 

щодо необхідності правової регламентації обов’язкового залучення суб’єкта-носія 

спеціальних знань до процесу розслідування. 

Крім того, якщо електронна (цифрова) інформація (її копія) отримана в 

результаті тимчасового вилучення майна, обшуку, тимчасового доступу до речей і 

документів, то в подальшому вона повинна бути оглянута (або повинна бути 

передбачена інша слідча (розшукова) дія, в результаті якої така інформація набуде 

процесуального статусу джерела доказів). Аналіз ст. 237 КПК України («Огляд») 

демонструє, по-перше, відсутність такого об’єкту огляду, як цифрова 

(електронна) інформація або її копія, а також інформаційні  (автоматизовані) 

системи, телекомунікаційні системи, інформаційно-телекомунікаційні системи, їх 

невід’ємні частини. Як об’єкти огляду законодавець виділяє лише місцевість, 

приміщення, речі і документи. Як ми з’ясували раніше, до жодного з цих об’єктів 

електронна (цифрова) інформація в силу своєї природи, не відноситься. По-друге, 

з урахуванням загальноприйнятого розуміння огляду як безпосереднього 

сприйняття суб’єктом розслідування матеріальних об’єктів, що містять 

інформацію про подію правопорушення, електронна інформація не може бути 

піддана огляду, а лише її відображення. Але це не означає, що її не існує, в тому 

числі й окремо від її технічних носіїв. 
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Все це свідчить про безсистемну та ситуативно обумовлену діяльність з 

боку держави щодо врегулювання питання використання фактичних даних 

(інформації), зафіксованих в електронній (цифровій) формі, в процесі здійснення 

правосуддя. Така ситуація значно ускладнює роботу правоохоронних органів по 

збиранню, оцінці та використанню доказів та створює умови для уникнення 

покарання за вчинені правопорушення. 

Більш того, законодавець навіть вже зробив спробу надати дефініцію 

такому джерелу доказів як електронні докази, назвавши їх «копією інформації». 

Але, на наш погляд, це невдала спроба, навіть виходячи з точки зору 

співвідношення понять, вже закріплених в кримінальному процесуальному праві, 

таких як: «інформація», «фактичні дані», «відомості». 

З метою ефективного використання електронної інформації в процесі 

розслідування кримінальних правопорушень, якісного залучення в процес 

доказування всіх фактичних даних, що містять відомості про кримінальні 

правопорушення, дотримання основних прав людини та виключення 

суб’єктивного тлумачення допустимості та придатності доказів пропонується: 

– на законодавчому рівні визначити поняття електронної інформації та, 

відповідно, електронних доказів, встановивши процедуру та суб’єктів їх 

створення та використання, в тому числі для таких електронних доказів, що 

розміщені у відповідних державних реєстрах; 

– розширити коло процесуальних джерел доказів в кримінальному 

процесі, ввівши категорію «електронні докази», розуміючи її як інформацію в 

електронній (цифровій) формі, що отримана в передбаченому кримінальним 

процесуальним законом порядку та має значення для кримінального 

провадження. Тобто пропонується ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального 

кодексу України викласти у такій редакції: «Процесуальними джерелами доказів є 

показання, речові докази, електронні докази, документи, висновки експертів»; 

– спираючись на існуючі державні стандарти та процесуальну процедуру 

отримання доказів, передбачити для електронних доказів належну процедуру їх 

збирання, оцінки та використання шляхом доповнення існуючих слідчих 

(розшукових) дій та розробки нових;   

– передбачити кваліфікаційні вимоги для суб’єктів-носіїв спеціальних 

знань, що залучаються до роботи з електронними доказами на різних етапах їх 

функціонування, а також чітко розмежувати компетенцію таких суб’єктів щодо 

обсягу та форми застосування спеціальних знань. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА 

ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА 

 

Слідчий повинен проводити процесуальні дії вчасно, ретельно; жоден із 

доказів, що мають значення для кримінального провадження, не повинен бути 

залишений без уваги і оцінки. Важливо, щоб висновки гуртувалися на достовірних 

відомостях про отримані фактичні дані. Це може бути забезпечено застосуванням 

таких техніко-криміналістичних засобів, які дозволяють не тільки повно виявити, 

точно зафіксувати, надійно зберегти докази у справі, а й забезпечити їх детальне 

дослідження, тим самим отримавши нові докази [1, с. 110]. 

Будучи стороною обвинувачення у кримінальному процесі, насамперед у 

складних та багатоепізодних кримінальних провадженнях, слідчий починає 

складання обвинувального акта ще до формального закінчення досудового 

розслідування, що дає можливість побачити і своєчасно усунути протиріччя у 

разі необхідності зібрати додаткові докази, в тому числі шляхом проведення 

судових експертиз. Висновок експерта може бути використано не тільки для 

встановлення обставин, які входять у предмет доказування, але й фактів, які 

допомагають слідчому, суду у прийнятті процесуальних рішень, з’ясуванні 

обставин кримінального правопорушення. 

У кримінальному провадженні у слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 

нерідко виникає необхідність в отриманні допомоги осіб, що володіють 

спеціальними знаннями в тій чи іншій сфері. 

Суттєву допомогу на досудовому розслідуванні у перевірці та оцінки 

доказів може надати спеціаліст. З одного боку, слідчий таким чином отримує 

досвід, який надалі дозволить об’єктивно і правильно визначити та віднести ті чи 

інші речі, сліди і документи до предмету доказування, оцінити їх доказове 

значення, а з іншого - використовуючи науково-технічний потенціал 

відповідного фахівця, забезпечити достатність і якість їх використання у 

доказуванні. Для запобігання прийняття необґрунтованих рішень спеціаліст 

може звернути увагу слідчого на те, чи проведені усі слідчі (розшукові) дії, у т. ч. 

необхідні судові експертизи, чи допитані всі свідки, чи встановлені усі 

обставини, які характеризують злочинне діяння та причетних до нього осіб та. ін. 

Незалежно від кількості виокремлюваних у кримінальному процесі форм 
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використання спеціальних знань [2, с. 25-26], науковці і практики одностайні у 

існуванні такої її форми, як судова експертиза. Експертиза проводиться експертною 

установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального 

провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та 

порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні 

знання [3]. Дослідження у формі експертизи передбачає отримання таких нових 

фактичних даних, які не були відомі уповноваженим та іншим учасникам 

кримінального провадження, та які не можна отримати іншими способами. 

До сих пір можливість слідчого, прокурора і суду точно оцінювати наукову 

обґрунтованість висновку експерта залишається достатньо спірною, оскільки для 

цього володіти певним комплексом знань, близьким за рівнем до знань самого 

експерта, або проводити оцінку обґрунтованості цього виду доказів за участю 

фахівця належного рівня [4, с. 468]. Як уявляється, при оцінці висновку експерта 

спеціаліст висловлюється з питань: наукової обґрунтованості методів і 

технологій, використаних при проведенні судової експертизи, допустимості і 

інформативності реалізації цих технологій в даному конкретному випадку; 

обґрунтованості висновків експерта, взаємозв’язку і взаємозумовленості 

висновків і дослідницької частини висновку експерта тощо. 

Очевидно, що не тільки суду, учасникам процесу, але й незалежному 

спостерігачу має бути зрозуміло, що дії з перевірки та оцінки доказів 

проводились, що це робилось належним чином і зроблені висновки обґрунтовані 

та переконливі [5]. Довести переконливість, законність та належність своїх 

висновків та обґрунтувань без дотримання слідчим, прокурором визначеної КПК 

України письмової форми, неможливо. 

На наше поконання, існуюча практика складання обвинувального акту 

без обґрунтування того, що зібрані під час досудового розслідування матеріали є 

доказами (ст. 84 КПК України), та оцінки кожного доказу відповідно до вимог 

ст. 94 КПК України – є неправильною та небезпечною, такою, що суперечить 

таким засадам кримінального провадження, як законність (п. 2 ч. 1 ст. 7 

КПК України), публічність (п. 18 ч. 1 ст. 7 КПК України), приписам ч. 6 ст. 9 

КПК України, та може стимулювати зловживання органів досудового розслідування. 

Обґрунтованість підозри та обвинувачення означає не «примітивну» 

констатацію вчиненого, навіть якщо вона йменується правовою позицією 

обвинувачення, а викладення встановлених обставин, що підлягають доказуванню з 

посиланням на докази, якими вони підтверджуються. З цього приводу Верховний 

Суд України у постанові від 24.11.2016 р. (справа №5-328кс16) зазначив, що 

обвинувальний акт трактується як підсумковий процесуальний документ, яким 

визнається достатність доказів, зібраних під час досудового розслідування. 

Отже, враховуючи зміст окремих положень КПК України, які визначають 

особливості збирання, перевірки та оцінки доказів уповноваженими суб’єктами 
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під час досудового розслідування, а також вимог до рішень, які приймаються 

ними на цій стадії, на нашу думку, підтвердження та обґрунтування фактичних 

даних та висновків слідчого, прокурора має зазначатися в обвинувальному акті з 

посиланням на відповідні докази. При цьому варто вказати на доцільність 

активного залучення уповноваженими особами спеціаліста до перевірки та оцінки 

висновку експерта під час досудового розслідування. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДОПУСТИМОСТІ ТА 

НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах в теорії вітчизняного кримінального процесу питання 

щодо безпосередності дослідження зібраних у процесі досудового розслідування 

фактичних даних (доказів), визнання їх недопустимості виключно судом 

(ст. 23, 95 Кримінального процесуального кодексу України, далі – КПК) та 

спроможності самої юридичної конструкції «недопустимий доказ» є 

недосконалими і дискусійними. Вказані недоліки породжують проблеми у 

практичній  правозастосовній діяльності слідчих і судових органів держави і не 

сприяють оптимізації кримінального провадження. У статті 62 Конституції 

України зазначається, що  »Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і 

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не 

зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення 

не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 

припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 

користь» [1].  

Саме суду належить останнє і вирішальне слово при вирішенні питання про 

доказаність (доведеність) вини чи невинуватості особи у вчиненні злочину. 

Ці положення Конституції кореспондуються з інноваційними положеннями статті 

23 КПК 2012 року, ч.1 якої нормативно закріплює  безпосередність дослідження 

показань, речей і документів судом, суд досліджує докази безпосередньо, тобто 

без посередників. У ч.2 цієї ж статті мова йде про те, що показання учасників 

кримінального провадження суд отримує усно. Не можуть бути визнані доказами 

відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом 

безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. 

Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в 

судовому засіданні, лише у випадках, передбачених вказаним Кодексом. 

Аналізуючи вищевказані норми законодавства, обґрунтованим являється 

висновок про те, що вирішення питання визнання зібраних фактичних даних 

доказами і визнання їх допустимості за результатами безпосереднього 

дослідження, належить до виключної компетенції суду під час судового розгляду. 
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Вважаємо це інноваційне законодавче положення позитивним, оскільки воно 

розширює потенційне коло джерел та межі можливих фактичних даних, які 

можуть бути зібрані сторонами кримінального провадження, у тому числі і 

нетрадиційними засобами, при умові уведення і законодавчого закріплення їх у 

КПК за обов’язкової умови, що такі фактичні дані можуть бути перевірені судом і 

за результатами їх безпосереднього дослідження визнані доказами, але не 

безспірним і таким, що потребує певних законодавчих уточнень і змін.  

При цьому важливо зауважити, що в положеннях ч.1 і 2 вказаної статті  

містяться певні протиріччя. Виходячи зі змісту ч.2 цієї статті відомості, фактичні 

дані, про які в ній говориться, набувають статусу доказів лише і тільки після 

безпосереднього дослідження їх судом (за виключенням, вказаним у ч.2), хоча в 

ч.1 мова йде про безпосереднє дослідження судом не відомостей, а власне вже 

доказів. Виникає закономірне запитання про те, що ж безпосередньо досліджує 

суд – відомості, які після безпосереднього дослідження судом можуть стати 

доказами чи вже докази?  

Можливо погодитися у цьому розумінні з твердженням О. Осетрової, яка 

зазначає з цього приводу «В ч. 3 ст. 62 Конституції України зазначено, що 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, 

а також на припущеннях. Відтак, докази, отримані незаконним шляхом, повинні 

визнаватися недопустимими. Загалом же, поняття допустимості доказів, по суті, 

суперечливе, оскільки, з точки зору законів логіки, не може бути недопустимим 

вже наявний доказ» [2, с. 129]. Окрім цього, потребує відповіді запитання, чому 

отримані під час обшуку на досудовому слідстві вилучені речові докази є в 

розумінні КПК саме речовими доказами, а показання свідків будуть доказами 

тільки ті, які отримані судом. У зв’язку з цим вказані проблемні поняття 

потребують законодавчого та смислового узгодження в системі КПК.  

Важливо зазначити, що на вказану логічну неспроможність юридичної 

конструкції «недопустимий доказ» неодноразово обґрунтовано зверталася увага 

теоретиків у науці кримінального процесу [3, с. 20]. Дане поняття можна 

розглядати як своєрідний оксюморон кримінального судочинства, тобто 

поєднання слів із протилежним значенням, що використовується для створення 

яскравого стилістичного ефекту та вирішення незрозумілої ситуації, наприклад: 

«живий труп», «полонянка свободи», «сумна радість» та ін. (oxymoron від грец. 

οξύμωρον — «дотепне дурне») — літературно-поетичний прийом, що полягає у 

поєднанні протилежних за змістом, контрастних понять, які спільно дають нове 

уявлення [4].  

За справедливим твердженням В. Тютюнника існує також «..проблема 

розуміння змістовного навантаження терміну «недопустимий доказ», оскільки, з 

одного боку, законодавець закріплює загальне, імперативне правило про те, що 

доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому 

КПК, а з другого – у ст. 87 формулюється правило про недопустимість доказів, 
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отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, надаючи 

таким чином можливість припустити, що не будь-яке порушення норм КПК тягне 

за собою визнання доказів недопустимими. Наголошується на наявності катахрези 

(семантично невиправданого поєднання слів) при формулюванні терміна 

«недопустимий доказ», адже якщо фактичні дані отримані з порушенням порядку, 

передбаченому КПК, то вони взагалі не можуть вважатися доказами» [5, с. 10]. 

Звідси у теорії кримінального процесу України потребують смислового 

узгодження та законодавчого уточнення відповідні поняття в системі норм КПК 

(ст.20 «Забезпечення права на захист» та Глава IV «Докази і доказування» з 

частиною другою ст. 23 «Безпосередність дослідження показань, речей і 

документів». 

Так, у статті 93 КПК «Збирання доказів» говориться про те, що «Сторона 

обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, 

проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.(ч.2). Сторона 

захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, 

відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та 

інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні 

забезпечити подання суду належних і допустимих доказів (ч.3)» [6].  

Виходячи зі змісту ст.23 КПК про те, що певні відомості щодо кримінального 

правопорушення набувають статусу доказів лише і тільки після безпосереднього 

дослідження їх судом, постає закономірне запитання про те, що ж до цього 

моменту, тобто до безпосереднього розгляду судом, збирають уповноважені 

сторони кримінального провадження у процесі досудового розслідування? 

Виходячи з положень логіки і закону (ст.23 КПК) – це певні відомості, які входять 

до предмету доказування. Але в КПК підозрюваний і обвинувачений (ст.42), 

потерпілий (ст.56 КПК), законний представник цивільного позивача (ст.64 КПК) 

мають право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду саме 

докази, а не відомості, які мають значення для кримінального провадження. 

Оскільки вказані учасники кримінального провадження подають докази також 

слідчому, то і він за логікою КПК є суб’єктом збирання доказів, а не фактичних 

даних, які можуть стати доказами за результатами їх безпосереднього 

дослідження судом. 
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З цього приводу є справедливим зауваження Д. Письменного «Потребують 

узгодження окремі положення ст. 20 «Забезпечення права на захист» та глави 

четвертої «Докази і доказування» з частиною другою ст. 23 «Безпосередність 

дослідження показань, речей і документів», яка визначає, що не «можуть бути 

визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не 

були предметом безпосереднього дослідження суду». У зв’язку з цим, матеріали, 

що збираються стороною обвинувачення або подаються стороною захисту в 

межах досудового розслідування пропонуємо визнавати фактичними даними, які 

можуть стати доказами за результатами їх дослідження судом» [7, с. 46]. 

Аналогічної позиції у цьому питанні дотримується і М. Шумило [8, с. 26] та 

А. Панова [9, с. 17]. Ми також цілком з цим погоджуємося. 

У зв’язку з цим відомий вчений і фахівець у галузі кримінального процесу 

Л. Лобойко слушно зауважив наступне «Якщо під час досудового розслідування 

не вирішується питання про винність обвинуваченого, то який сенс вважати дані, 

зібрані у цій частині процесу, доказами?» [10, с. 12].  

Важливо зазначити, що після законодавчого унормування вимог щодо 

визнання фактичних даних (доказів) недопустимими у КПК 2012 р. відразу у 

вчених і практиків виникло логічне і закономірне запитання про те, чи є 

вичерпним перелік підстав для визнання фактичних даних (доказів) 

недопустимими в (ст.ст.87 – 90 КПК України)? На думку М. Стоянова, «попри 

легальне визначення поняття допустимості доказу й переліку випадків визнання 

доказів, отриманих унаслідок істотного порушення прав і свобод людини, 

недопустимими, слід констатувати, що правила допустимості (недопустимості) 

доказів не систематизовано в КПК України» [11, с. 249].  

Очевидно, що формальний перелік підстав визнання доказів недопустимими 

у КПК є орієнтовним, оскільки не враховує такі підстави, як неналежний суб’єкт 

доказування, порушення процесуальної форми тощо, оскільки різноманітність 

допущених порушень, які стають підставою визнання фактичних даних (доказів) 

такими, а також їх динамічність і різноманіття на практиці постійно породжують 

нові види підстав недопустимості такої інформації. 

Як бачимо, в сучасних умовах вітчизняним вченим та фахівцям у галузі 

кримінального процесуального права не вдалося сформувати однозначного, 

єдиного підходу до різноманіття підстав визнання доказів недопустимими, тому 

актуальним завданням вітчизняних науковців і уповноважених працівників 

правозастосовної сфери є ретельне вивчення, наукове дослідження та аналіз цієї 

проблеми, слідчої практики через призму судових рішень з вирішенням питання 

про доцільність доповнення та законодавчого коригування названих статей 

КПК України. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Конституція України: прийнята 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 



 170 

2. Осетрова О. С. Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості 

доказів. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, № 1, 2014. 

С.127-137. 

3. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному 

провадженні:дис. … канд. юрид. наук: Харків, 2016. 226 с. 

4. Вікіпедія. URL : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D0%BD. 

5. Тютюнник В. В. Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення 

законного та обґрунтованого вироку суду. Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків. 2016.19 c. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 

2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9–10, № 11–12, 

№ 13. Ст. 88. 

7. Письменний Д. П. Удосконалення кримінального процесуального 

законодавства України: стан і перспективи. Юридичний часопис Національної 

академії внутрішніх справ, № 2, 2013. С.38-47. 

8. Шумило М. Є. Актуальні питання кримінального процесуального 

законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської 

наукової конференції . Національна академія прокуратури України. К.: Алерта, 2013. 

168 с. 

9. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному 

провадженні:дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2016. 226 с.  

10. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у 

частині регламентації окремих питань доказування. Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». 2011. № 2 (4) URL: 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11llmopd.pdf. С.1-18. 

11. Стоянов М. М. Система правил допустимості доказів у кримінальному 

провадженні України. Правознавець. С. 245-249. URL: 

http://pravoznavec.com.ua/period/article/68821/%CC.(Дата звернення 03.04.2020 р.). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11llmopd.pdf
http://pravoznavec.com.ua/period/article/68821/%CC


 171 

Климчук М. П., 

старший науковий співробітник НДЛ з проблем криміналістичного 

забезпечення та судової експертології 

ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ 

ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА 

 

Тимчасове вилучення майна є одним із заходів забезпечення кримінального 

провадження і означає фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні 

яких перебуває майно (зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України), можливості 

володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання 

про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України) [1]. 

Зазвичай питанням повернення тимчасово вилученого майна науковцями 

приділяється недостатня увага. У зв’язку з цим актуальним видається з’ясування 

організаційних та процесуальних аспектів цієї процедури. Аналіз положень КПК 

дав змогу визначити випадки повернення тимчасово вилученого майна особі, у 

якої воно було вилучено (ч. 1 ст. 169 КПК України): 

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна 

безпідставним. Відповідно до ч. 3 ст. 255 КПК, якщо власник вилучених речей 

або документів зацікавлений у їх поверненні, то прокурор вирішує питання про їх 

повернення у порядку, встановленому ст. 100, ч. 3 ст. 255 КПК. При цьому 

рішення про недоцільність використання у кримінальному провадженні 

предметів, документів та речей, що були вилучені в ході проведення такої слідчої 

(розшукової) дії, та повернення їх власнику, прокурор приймає з урахуванням 

охоронюваних законних прав та інтересів осіб, які приймали участь у проведенні 

цих дій, організаційно-тактичним цілям кримінального провадження [2].  

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні 

клопотання прокурора про арешт цього майна. Розгляд слідчим суддею 

клопотання слідчого чи прокурора про арешт майна є процедурою судового 

контролю за правомірністю обмеження права власності особи, на майно, яке було 

вилучене під час досудового розслідування, зокрема, під час обшуку. Подаючи 

клопотання про арешт слідчий чи прокурор зобов’язані довести, що відносно 

вилученого ними майна існує сукупність підстав чи розумних підозр уважати, що 

воно є доказом у кримінальному провадженні, підлягає спеціальній конфіскації у 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації 

у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної 

особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна [3]. У разі 
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відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого 

майно, воно повертається особі, у якої воно було вилучено. 

3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК. У разі 

тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі 

ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК, клопотання про арешт такого 

майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після 

вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його 

було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК). Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна 

слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня 

находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої 

його було вилучено (ч. 6 ст. 173 КПК) [1]. 

4) у разі скасування арешту. Власник або володілець майна, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при 

розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про 

скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час 

досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового 

провадження - судом (ст.174 КПК). 

Арешт майна також може бути скасовано за клопотанням підозрюваного, 

обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або 

володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу 

відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Також у п. 1 постанови 

пленуму ВСС «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 

3 червня 2016 р. № 5 конкретизовано: якщо право власності особи порушене у 

кримінальному провадженні, така особа, навіть за умови, що вона не є учасником 

кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про 

скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її 

прав, обов’язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому ст. 174 КПК [4]. 

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не 

пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду 

повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було 

арештовано майно. 

Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі 

обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з 

метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації 

дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція 

якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо 

арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення. 

Правовою підставою скасування арешту майна та, водночас, припинення 

тимчасового вилучення майна, якщо таке мало місце є: ухвала слідчого судді під 

час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за 
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клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного 

представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в 

подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено 

необґрунтовано; винесення прокурором постанови про закриття кримінального 

провадження; ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. 

Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, 

закриття кримінального провадження судом, непризначення судом покарання у 

виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в 

цивільному позові. 

Крім того, в КПК не виписана чітка процедура негайного повернення 

тимчасово вилученого майна [5], у зв’язку з чим В. Горошко небезпідставно 

зазначає, що більш коректними та такими, що можуть бути використані, є 

положення ч. 3 ст. 255 КПК [6, с. 189]. Разом із тим, І. Зіньковський слушно 

зазначає: «враховуючи, що правова природа вирішення питання про долю речей і 

документів, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій, та 

тимчасово вилученого майна є істотно різною, враховуючи їх цільову 

спрямованість, то питання порядку повернення тимчасово вилученого майна 

мають вирішуватися саме у ст. 169 КПК України» [7]. 

Варто звернути увагу, що бездіяльність з неповернення майна є триваючим 

порушенням, оскільки строк виконання слідчим, прокурором обов’язку негайного 

повернення майна не обмежений законом, а отже, обов’язок повернути майно 

припиняється лише в момент виконання. Ця позиція цілком узгоджується з 

актуальною судовою практикою апеляційних судів (№554/7113/17 від 24.04.2019 р.). 

На нашу думку, положення КПК України надають ефективні засоби захисту 

від перевищення повноважень слідчими (прокурорами), якщо ними користуватися. 

Зокрема, постановлення ухвали слідчого судді, якою задоволено скаргу в порядку ст. 

303 КПК України, є підставою для проведення службового розслідування. 

Поділяємо позицію Ю. Рак, що персоніфікація відповідальності за незаконні дії 

слідчого, в тому числі матеріальна (в порядку регресу), стимулює бажання 

правоохоронців діяти в межах закону [8]. 

Таким чином, для утримання тимчасово вилученого майна як речових доказів 

слідчий зобов’язаний своєчасно звернутися до слідчого судді з клопотанням про 

арешт майна; якщо арешт вчасно не накладається, тимчасово вилучене майно 

підлягає негайному поверненню його володільцю. 

Підводячи підсумок, варто акцентувати увагу на тому, що дискусійними 

залишаються питання щодо: визначення правової природи вилучених об’єктів; 

ознаки тимчасово вилученого майна; співвідношення тимчасово вилученого майна 

та речових доказів у тому числі стосовно їх подальшого використання у 

кримінальному провадженні та ін. Наявність вказаних проблем спонукає до 

подальшого наукового пошуку з метою вдосконалення процесуальної регламентації 

тимчасового вилучення майна та його повернення у кримінальному процесі України. 
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ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні для України проблеми переміщення через державний кордон є 

актуальними в силу намагання держави інтегруватись в Європейський простір, що 

зумовлює створення ефективного механізму регулювання дозволених переміщень 

населення. Поряд з тим, політичні, економічні та соціальні зміни на сучасному 

етапі українського державотворення вимагають належного реагування на форми 

нелегальної міграції населення, які існують на сьогодні  

Проблемам правового регулювання боротьби з нелегальною міграцією у 

науковій літературі завжди приділялася певна увага. Разом з тим, у зв’язку з 

декриміналізацією у 2004 році правової норми щодо незаконного перетину 

державного кордону, наукова полеміка з цього питання не набувала особливого 

розголосу аж до 2014 року. 

Зважаючи на загострення політичних, соціальних, економічних, національних 

чинників у всьому світі, а також безпосередньо в Україні, та з урахуванням 

прийняття 18 жовтня 2018 року Верховною Радою України Закону № 2599-VIII, 

яким доповнено КК України новою статтею 332-2, що криміналізує перетин 

державного кордону України та визначає це діяння як злочин середньої тяжкості 

[1, 2], нагальною потребою сьогодення постає необхідність здійснення наукового 

аналізу питання відповідальності за незаконний перетин державного кордону. 

Питанням встановлення відповідальності за незаконний перетин 

державного кордону, як одного з елементів недоторканості кордону, у різні часи 

та різними державними утвореннями на території сучасної України надавалось 

різне значення. На початковому етапі вони розглядались як елемент об’єктивної 

сторони іншого діяння – шпигунства, бандитизму, контрабанди тощо. Згодом, із 

розвитком державних утворень – як окремого кримінально караного діяння. Так, 

на теренах нашої держави ці дії як окремий злочин почали розглядатись лише з 

30-х років ХХ століття, коли чітко окреслились державні кордони, 

адміністративний устрій держаного утворення [3].  

У Європейських країнах, з розвитком принципу гуманізму, а також 

демократизації суспільства та лібералізації відносин міграції населення, відкриття 

кордонів, питання незаконного переміщення через державний кордон у більшості 

випадків розглядається у комплексі з іншими порушеннями міграційного 

законодавства. Саме ж незаконне переміщення через державний кордон, як замах 
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на складову елементу національної безпеки, не вбачається. У більшості випадків 

таке діяння розглядається як злочин невеликої тяжкості, за який передбачено 

фінансове покарання у вигляді штрафу або ж позбавлення волі на невеликий 

строк. Розгляд цього діяння як злочин середньої тяжкості або тяжкий можливий 

лише при умові вчинення певних кваліфікованих діянь, таких як застосування 

сили чи зброї, погроза її застосуванню тощо [4]. 

Поряд із тим маємо зазначити, що на сьогодні, в умовах окупації 

Кримського півострову, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки, 

відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, лібералізація національного законодавства України, за 

приклад законодавства країн-членів ЄС, потребує детального обговорення та 

дискусій. Ця теза підтверджується аналізом судової практики застосування норм 

кримінального законодавства щодо пом’якшення покарання у вироках за 

вчинення незаконного перетину державного кордону. 

За період із введення в Україні кримінальної відповідальності за незаконний 

перетин державного кордону, на сьогодні набули законної сили лише 7 вироків 

суду щодо осіб, які вчинили дане діяння. Варто підкреслити, що лише щодо однієї 

особи було винесено вирок у вигляді позбавлення волі, відповідно до частини 1 

статті 332-2 КК України на певний строк (справа № 298/477/19 [5]). При цьому, 

таку особу, на підставі статті 75 КК України було звільнено від відбування 

покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 2  роки. 

Що стосується решти, відповідно до статті 65 КК України, основне 

покарання останнім, із застосуванням статті 69 КК України, було призначено 

більш м’яке, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини КК 

України: 

– у вигляді  штрафу (у трьох випадках) [6 – 8]; 

– у вигляді арешту на певний строк (у трьох випадках) [9 – 11]. 

Проаналізувавши судову практику з зазначеного питання, можна 

стверджувати, що у більшості випадків обставинами, що пом’якшують 

відповідальність обвинуваченого за вчинення незаконного перетину державного 

кордону України, згідно вимог статті 66 КК України суд визнає щире каяття 

обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину. Суд також враховує 

ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, а 

також те, що він є особою раніше не судимою. При цьому суд також вважає, що 

його виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства. 

Як бачимо, хоча санкцією статті 332-2 КК України й передбачено покарання 

у вигляді позбавлення волі, на практиці у більшості випадків суд виносить 

рішення щодо обрання покарання більш м’якого, ніж передбачено кримінально-

правовою нормою. Це пояснюється суспільною обумовленістю зазначеного 

діяння у конкретній ситуації, як таке, що не несе великої суспільної небезпеки. 
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З огляду на зазначене, з урахуванням практики правотворення більшості 

країн Європи та судової практики, на мою думку виникла необхідність перегляду 

діючої кримінально правової норми. Пропонується розмежувати диспозицію 

частини 1 статті 332-2 КК України за суб’єктами вчинення злочину. 

Це пояснюється в першу чергу тим, що відповідно до вироків суду, які 

набрали законної сили, суб’єктами злочину виступали особи, яким було заборонено 

в’їзд на територію України на певний строк. Судом у більшості випадків з 

урахуванням особи обвинуваченого, пом’якшуючих обставин призначалось більш 

м’яке, ніж передбачено санкцією статті 332-2 КК України, покарання.  

З урахуванням суспільної небезпеки суб’єкта – особі, якій було заборонено 

в’їзд на територію України на певний строк, пропонується ввести відповідальність 

як за злочин невеликої тяжкості – у вигляді штрафу або арешту (на який строк), або 

позбавлення волі на строк до двох років. Призначене покарання відповідало б 

покаранню як за злочин невеликої тяжкості. 

Що стосується інших суб’єктів за цією статтею – загального суб’єкта, який 

вчиняє зазначене діяння з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також 

вчинення означеного злочину представником підрозділу збройних сил чи інших 

силових відомств держави-агресора, на мою думку, з урахуванням суспільно-

політичної ситуації в країні, зазначена правова конструкція має залишатись без змін. 

Зазначений розподіл, на нашу думку, сприятиме гуманізації покарання за 

вчинення зазначеного діяння, та полегшення імплементації в майбутньому у 

національне законодавство України міжнародної практики щодо відповідальності 

за незаконний перетин державного кордону. 
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ІНСТИТУТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДЕТЕКТИВІВ ЯК ПРЕДМЕТ 

НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 

Теорія та практика правоохоронної діяльності має динаміку розвитку 

наукового пізнання. Своєю чергою наукове пізнання правоохоронної діяльності 

відображається в суспільних відносинах, які характеризуються розробкою та 

впровадженням відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, що 

регламентують практичну діяльність правоохоронних органів. 

В Україні поняття «правоохоронні органи» набуло широкого вжитку після 

прийняття Конституції України 1996 року, де у частині 2 статті 17, зазначено, що 

спеціальне завдання щодо забезпечення державної безпеки і захист державного 

кордону України покладаються на «відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 

визначаються законом». Окрім того в статтею 21 Закону України 

«Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII 

правоохоронні органи віднесені до сил безпеки та сил оборони. Отже, сили 

безпеки – це правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного 

захисту та інші органи, на які Конституцією та законами України покладено 

функції із забезпечення національної безпеки України. Також пунктом 4 статті 

21 даного закону, Національна поліція України визначена як центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує громадську безпеку і порядок, охорону прав і 

свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, а також 

надає визначені законом послуги з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги. Безпосередньо правові засади організації та 

діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок 

проходження служби в Національній поліції України визначає Закон України 

«Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. 

Національна поліція має свою система. Відповідно до положень пункту 3 

статті 13 Закону України «Про Національну поліцію» у складі поліції 

функціонують: кримінальна поліція; патрульна поліція; органи досудового 

розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого 

призначення.  
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Відповідно до Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ 

України до 2020 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р, в системі Національної поліції 

розвиваються інститути дільничних поліцейських і патрульної поліції, як першої 

компетентної ланки співпраці з населенням [1]. Також розвивається система 

ювенальної превенції. Це все свідчить про підвищення ролі превентивної 

діяльності у сфері протидії злочинності. Однак, на нашу думку сучасні тенденції 

забезпечення правоохоронної функції ставлять перед Національною поліцією 

завдання з визначення додаткових інститутів протидії загально-кримінальній 

злочинності, зокрема груповій та організованій злочинності. 

На нашу думку, одним з таких інститутів є інститут поліцейських 

детективів, який розвивається з 2017 року [2]. Безпосередньо в діяльності 

детективів поєднані функції оперативних працівників підрозділів кримінальної 

поліції та слідчих органів досудового розслідування. Саме тому, враховуючи 

необхідність наукового обґрунтуваннях та законодавчого регулювання діяльності 

поліцейських детективів висуваємо гіпотезу відповідно до якої інститут 

поліцейських детективів є предметом наукового пізнання.  

На думку В. Зацерковного, І. Тішаєва, В. Демидова «предмет наукового 

дослідження – це структура системи, закономірності взаємодії як всередині, так і поза 

її, закономірності розвитку, різні її властивості, якості тощо» [3, с. 71]. Погоджуючись 

з даним висновком зазначимо, що оскільки з точки зору філософії права, зміст права 

складають норми, цінності тощо то предметом дослідження інституту поліцейських 

детективів є відповідні закономірності виникнення та розвитку інституту детективів, 

повноваження, організаційні, правові та тактичні основи, які відображаються в 

практичній діяльності з протидії злочинності. Одночасно погоджуємося з висновком 

І. Коржа, який зазначає, що предметом правового регулювання є такі суспільні 

відносини, упорядкування яких можливе і водночас доречне саме за допомогою 

юридичних засобів і способів, адже право є універсальним соціальним регулятором, 

проте не єдиним і не всеохоплюючим [4, с. 23]. 

Саме тому предмет наукового пізнання інституту поліцейських детективів 

повинен деталізувати загальний об’єкт дослідження. На нашу думку загальний 

об’єкт дослідження охоплює суспільні відносити у сфері запобігання, виявлення 

та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів підрозділами Національної 

поліції. Предмет наукового пізнання інституту поліцейських детективів розуміємо 

таким, що знаходиться в межах об’єкта дослідження. Тобто, об’єкт і предмет 

дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як 

загальне і часткове [3, с. 71]. 

Зокрема, враховуючи поєднання повноважень кримінальної поліції та 

органів досудового розслідування виникає необхідність визначення механізму 

інкорпорації правових норм, які регламентують оперативно-розшукову діяльність 

та здійснення слідчих (розшукових) дій. Як приклад, за аналогією права, 
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зазначаємо, що відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України»  оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом 

до підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до 

Національного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під 

час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування 

працівниками Національного бюро, проводять старші детективи та детективи 

Національного бюро… Тобто детективи Національного бюро окрім проведення 

досудового розслідування по справам, які підслідні Національному бюро мають 

право заводити оперативно-розшукові справи, здійснювати гласні та негласні 

оперативно-розшукові заходи, зокрема: здійснювати співробітництво з фізичними 

особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності 

та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які 

надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Окрім того, у цілях оперативно-розшукової та 

слідчої діяльності детективи Національного бюро мають право створювати 

інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, 

передбачених законодавством. 

Як ми бачимо детективи Національного бюро наділені широкими 

повноваженнями, що також знайшло відображення і в нормах Кримінального 

процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Так, 

відповідно до частини 2 статті 41 КПК України підрозділи детективів, підрозділи 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України мають 

право здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. 

Зазначимо, що на відміну підрозділів детективів Національного бюро оперативні 

підрозділи інших правоохоронних органів, зокрема і кримінальної поліції 

Національної поліції не наділені таким правом. 

Саме тому правова, організаційна та тактична парадигма діяльності 

поліцейських детективів потребує наукового обґрунтуваннях, законодавчого 

регулювання та практичної реалізації. Це, на нашу думку, наддасть ефективний 

інструмент протидії загально кримінальній злочинності. Своєю чергою законодавче 

визначення компетенції поліцейських детективів не можливе без структурного 

реформування системи Національної поліції. Кожен з даних аспектів, а саме: 

правова регламентація, організаційна складова, тактика протидії злочинності тощо 

поліцейськими детективами, в межах загального об’єкта суспільних відносин у сфері 

протидії злочинності, можуть стати предметом окремого наукового дослідження.   

Отже, підводячи висновок зазначаємо, що у сучасних умовах розвитку 

правоохоронних органів виникла необхідність визначення правових, 

організаційних та тактичних засад діяльності поліцейських детективів. Саме тому 
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інститут поліцейських детективів є предметом наукового пізнання. Сподіваємося, 

що дана тема знайде відображення на дискусійних панелях наукового заходу. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ОКРЕМИХ КРАЇН 

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ДО ВИЗНАННЯ  

ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ  

 

Аксіомою будь-якого кримінального переслідування особи у демократичній, 

правовій державі є необхідність зібрання правоохоронними органами достатньої 

кількості доказів для підтвердження її винуватості у вчиненні кримінального 

правопорушення. Оцінку таких доказів здійснює суд у процесі розгляду 

кримінального провадження, що дає змогу сторонам захисту та обвинувачення 

висловити свої позиції щодо допустимості їх врахування при винесенні 

відповідного рішення. Допустимість є однією з властивостей доказів, при 

наявності якої забезпечується законність кримінального провадження та 

ухвалення справедливого рішення. 

Незважаючи на загальне визнання того, що обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, та на припущеннях, а 

всі сумніви щодо доведеності вини особи мають тлумачитися на її користь, у 

країнах світу існує різна правова регламентація визнання доказів недопустимими. 

З огляду на це, наш науковий та практичний інтерес становить дослідження 

кримінального процесуального законодавства та правозастосовної практики 

окремих країн пострадянського простору, які мають подібні до України правові 

традиції формування та розвитку кримінально-процесуальних правовідносин. 

У законодавстві Республіки Білорусь формулювання поняття допустимості 

доказів визначено досить загально. Відповідно до положень статті 

105 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь (далі – КПК РБ) 

допустимими визнаються докази, отримані компетентним органом від законних 

джерел та у порядку, передбаченому цим кодексом; доказ визнається 

недопустимим, якщо він отриманий з порушенням конституційних прав і свобод 
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громадянина або вимог цього кодексу, що зумовило позбавлення або обмеження 

прав учасників кримінального процесу або порушення інших правил 

кримінального процесу; докази, отримані з порушенням закону, не мають 

юридичної сили і не можуть бути основою обвинувачення, а також 

використовуватися для доведення будь-яких обставин, що підлягають 

доказуванню у кримінальній справі [1].  

На переконання В. Нєчаєва та А. Свіріденко, вказані положення КПК РБ 

належним чином не розкривають сутності допустимості доказів. Зокрема, учені 

виокремлюють такі базові елементи-принципи допустимості доказів: отримані 

належним та уповноваженим на це суб’єктом; отримані із джерел, визначених 

частиною другою статті 88 КПК РБ; отримані у спосіб, який відповідає кримінально-

процесуальному закону; зафіксовані у відповідності з кримінально-процесуальним 

законом. Дослідники вважають, що порушення цих принципів є підставою для 

визнання доказів неприпустимими [2, с. 78–79]. 

Водночас І. Цикунова, стверджує, що не будь-яке порушення закону 

зумовлює необхідність визнання доказу неприпустимим. На її думку, до таких дій 

належать порушення законодавчих вимог щодо форми виявлення, збору і фіксації 

фактичних даних, внаслідок чого існують обґрунтовані сумніви в істинності 

змісту доказової інформації. Наслідком порушення процесуального порядку збору 

доказів є їх «неповноцінність», усунення якої можливе лише у разі вчинення 

«технічних помилок» [3, с. 176–177]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що у КПК РБ законодавець чітко 

визначив необхідність дотримання законності під час кримінального провадження. 

Згідно зі статтею 8 КПК РБ порушення закону при провадженні за матеріалами і у 

кримінальній справі недопустимі і тягнуть за собою встановлену законом 

відповідальність та визнання рішень такими, що не мають юридичної сили; докази, 

отримані з порушенням порядку, встановленого цим кодексом, не мають юридичної 

сили і не можуть бути підставою для притягнення як обвинуваченого і ухвалення 

вироку [1]. Натомість, у кримінальному процесуальному законодавстві України 

відсутня вказівка на відсутність юридичної сили у доказів, зібраних з порушенням 

вимог закону. 

Інститут недопустимості доказів нормативно закріплений у законодавстві 

Російської Федерації. Відповідно до положень статті 75 Кримінально-

процесуального кодексу Російської Федерації (далі – КПК РФ) недопустимими 

визнаються докази, отримані з порушенням вимог цього кодексу; недопустимі 

докази не мають юридичної сили і не можуть бути основою обвинувачення, а 

також використовуватися для доведення кожної з обставин, що підлягає 

доказуванню [4]. Р. Яновський наголошує на тому, що у вказаних положеннях 

мова йде лише про порушення положень КПК РФ та взагалі не згадуються інші 

федеральні закони. Водночас згідно російської Конституції при здійсненні 

правосуддя забороняється використовувати докази, отримані з порушенням будь-
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якого федерального закону (частина друга статті 50). Вчений пропонує при 

визнанні доказів недопустимими враховувати також положення федеральних 

законів, які застосовуються при отриманні того чи іншого доказу [5, с. 263]. 

Необхідно звернути увагу на те, що у частині другій статті 75 КПК РФ 

визначено випадки, коли доказ є недопустимим: 1) показання підозрюваного, 

обвинуваченого, надані під час досудового розслідування у кримінальній справі за 

відсутності захисника, включаючи випадки відмови від захисника, і не підтверджені 

підозрюваним, обвинуваченим в суді; 2) показання потерпілого, свідка, засновані на 

здогадках, припущеннях, чутках, а також свідченнях свідка, який не може вказати 

джерело своєї поінформованості; 3) інші докази, отримані з порушенням вимог 

КПК РФ. На переконання А. Лютинського, визначені у пунктах 1, 2 частини другої 

статті 75 КПК РФ випадки, не завжди тягнуть за собою визнання доказів 

недопустимими. Автор пояснює це тим, що показання підозрюваного, 

обвинуваченого за відсутності захисника цілком можуть бути надані у відповідності 

до вимог КПК РФ, без будь-яких його порушень. Також допит свідка, який 

використовує в якості джерел своєї поінформованості чутки, здогадки або взагалі не 

може вказати джерело своєї поінформованості, не можна однозначно визнати 

проведеним з прямим порушенням вимог КПК РФ. Дослідник наголошує на 

необхідності віднесення до недопустимих доказів: протоколи слідчих дій, які 

оформлені з порушеннями вимог КПК РФ, що викликають обґрунтовані сумніви 

щодо сумлінності особи, яка проводила слідчу дію; результати слідчих дій, 

проведених з грубими порушеннями принципів кримінального судочинства і вимог 

статей 164–166 КПК РФ, зокрема, показання, отримані під загрозою психічного або 

фізичного насильства; докази, сформовані на основі результатів оперативно-

розшукової діяльності, проведеної з порушенням федерального закону; інших 

доказів, отриманих з порушенням вимог федерального закону [6, с. 229-230]. 

Відповідно до положень статті 95 Кримінально-процесуального кодексу 

Республіки Молдова (далі – КПК РМ), допустимими є переконливі і корисні 

докази, які відносяться до справи та отримані у відповідності з цим кодексом [7]. 

Відмінністю КПК України від КПК РМ є те, що в положеннях частини першої 

статті 94 КПК РМ, визначено перелік умов за яких докази визнаються 

недопустимими і такими, що не мають юридичної сили.  

Недопустимими є докази, які отримані: 1) із застосуванням насильства, погроз 

або інших  заходів примусу, з порушенням прав і свобод людини; 2) з порушенням 

права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, свідка на захист; 

3) з порушенням права учасників процесу на перекладача; 4) особою, яка не має 

права здійснювати процесуальні дії у кримінальній справі, за винятком 

контролюючих органів та інших сторін процесу, передбачених у статті 93; 

5) особою, яка явно розуміє, що воно підлягає відводу; 6) з джерела, перевірити яке 

в судовому засіданні неможливо; 7) в результаті застосування методів, що 

суперечать науковим уявленням; 8) з істотним порушенням органом кримінального 
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переслідування вимог цього кодексу; 9) без їх дослідження в установленому 

порядку в судовому засіданні; 10) від особи, яка не здатна впізнати документ або 

відповідний предмет, підтвердити його справжність, походження або обставини 

отримання; 11) шляхом провокації, сприяння вчиненню злочину або заохочення 

особи до вчинення злочину; 12) шляхом обіцянки або надання будь-якої переваги, 

не дозволеної законом [7]. На переконання Р. Чеботарьова, недопустимі докази 

чітко визначені у КПК РМ, а їх перелік є вичерпним [8]. Натомість, у 

кримінальному процесуальному законодавстві України відсутній деталізований 

перелік умов за яких доказ визнається недопустимим.  

Особливістю молдовського кримінально-процесуального законодавства є те, що 

в ньому закріплено визначення суттєвості порушення при отриманні доказів. Так, 

відповідно до частини другої статті 94 КПК РМ [7], істотними порушеннями вимог 

цього кодексу при отриманні доказів є порушення конституційних прав і свобод 

людини чи будь-яких положень кримінально-процесуального закону шляхом 

позбавлення чи обмеження гарантованих прав учасників процесу, що вплинуло чи 

могло вплинути на достовірність отриманої інформації, документа чи предмета. 

Також КПК РМ передбачає вирішення питання недопустимості доказів на стадії 

досудового розслідування. Питання недопустимості доказів вирішує не лише суд, а й 

орган кримінального переслідування. Підставою для їх вирішення є клопотання 

сторін або власна ініціатива суду. Позитивною є категоричність позиції законодавця 

щодо подачі до суду лише допустимих доказів. 

Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок про те, що у 

білоруському, російському та молдовському кримінально-процесуальному 

законодавстві інститут недопустимості доказів розроблений на належному рівні. 

При цьому, на наш погляд, окремі положення зарубіжного законодавства 

доцільно адаптувати в кримінальне процесуальне законодавство України, зокрема 

щодо: відповідальності та визнання рішень такими, що не мають юридичної сили; 

вказівки на відсутність юридичної сили у доказів, зібраних з порушенням вимог 

закону (Республіка Білорусь); переліку умов за яких доказ визнається 

недопустимим (Республіка Молдова); визначення суттєвості порушення при 

отриманні доказів (Республіка Молдова); вирішення питання про недопустимість 

доказів на стадії досудового розслідування органами, які здійснюють кримінальне 

переслідування (Республіка Молдова).  
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ЩОДО ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Кримінальна відповідальність є найсуворішим різновидом юридичної 

відповідальності, особливим елементом у механізмі кримінально-правового 

реагування держави щодо особи, яка вчинила злочин. Водночас кримінальне 

законодавство України передбачає можливість звільнення осіб, що вчинили 

злочини, від цього виду юридичної відповідальності ще на стадії досудового 

розслідування. Правові підстави такого звільнення передбачені в окремому 

розділі Загальної частини КК України – розділі IX «Звільнення від кримінальної 

відповідальності», у ст.ст. 97 та 106 розділу XV «Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх», а також в окремих статтях його 

Особливої частини.  

Наявність у кримінальному законодавстві України інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності є своєрідною відмовою держави від застосування 

заходів кримінального характеру до осіб, які вчинили злочини. У цьому інституті 

знаходять своє відображення принципи гуманізму, економії кримінальної репресії 

та індивідуалізації відповідальності [1, с. 19]. 

Виходячи з бачення видів кримінальної відповідальності – потенційної і 

реальної, можна констатувати, що особа звільняється саме від потенційної 

відповідальності, адже звільнення від такої відповідальності відбувається до 

початкового моменту реальної кримінальної відповідальності, а саме до моменту 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Немає вироку – немає і 

реальної кримінальної відповідальності, а отже, особу звільняють від потенційної 

кримінальної відповідальності [2, с. 194]. 

Досить часто за наявності багатьох підстав для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності сторона обвинувачення і суд не зацікавлені у такому 

звільнені і не роз’яснюють особам, які притягуються до кримінальної 

відповідальності, що їх може бути звільнено. У той же час досвідчений захисник, 

вступивши в справу і ознайомившись із її матеріалами, зобов’язаний звернути увагу 

на наявність правових підстав для закриття кримінального провадження [3]. 

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності визнається 

або певна її посткримінальна поведінка, яка заохочується державою (наприклад, 
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добровільна відмова від доведення злочину до кінця, дійове каяття, примирення 

винного з потерпілим, повідомлення про певний злочин тощо), або настання 

певної події (наприклад, зміна обстановки, сплив строку давності тощо), з якою 

КК України пов’язує звільнення особи від кримінальної відповідальності. Кожен 

вид звільнення від кримінальної відповідальності характеризується притаманній 

тільки цьому виду передумовою та підставою, тому кожний вид застосовується 

самостійно і не може замінити один одного або сполучатися з іншим [2, с. 202].  

Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності 

регламентується ст. 288 КПК України, згідно з якою суд своєю ухвалою закриває 

кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність. У разі встановлення судом 

необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає 

клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному 

порядку або продовжує судове провадження в загальному порядку, якщо таке 

клопотання надійшло після направлення обвинувального акта до суду. Важливим 

аспектом захисту прав підозрюваного, обвинуваченого є передбачена ч. 5 ст. 288 

КПК України можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності [4]. 

Проблемним питанням, яке постає при вивченні підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності, є конкуренція кримінально-правових норм, 

пов’язана з наявністю підстав застосування як загальної, так і спеціальної норми 

про звільнення від кримінальної відповідальності. Вважаємо , що при вирішенні 

цього питання слід керуватися не правилами конкуренції, а принципами 

гуманізму та економії кримінальної репресії, віддаючи перевагу імперативним 

підставам звільнення перед факультативними.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, 

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ 

 

Криміногенна ситуація на об’єктах газової галузі характеризується 

постійним зростанням кількості злочинних посягань, які завдають значних 

збитків державі, а тому викликає все більшу занепокоєність. Досі заходи протидії 

злочинності у газовій галузі є недостатньо ефективними, а тому виникає 

об’єктивна необхідність їх вдосконалення з метою ефективного та своєчасного 

виявлення кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у процесі 

видобування, транспортування, зберігання та постачання газу. 

Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, що 

вчиняються на об’єктах газової галузі, включає в себе два аспекти: 

1) вивчення та розкриття типових різновидів та основних способів 

(механізмів) вчинення злочинних діянь на газовому ринку України, зокрема у 

процесі видобування, транспортування, зберігання та постачання газу; 

2) оперативний пошук інформації щодо цих злочинів, її юридичну оцінку і 

прийняття відповідних рішень працівниками підрозділів Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції України, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, щодо наявності складу злочину в діях винних осіб. 

Проте вжиті підрозділами Департаменту стратегічних розслідувань 

Національної поліції України (а в минулому – Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України) заходи щодо протидії злочинам, які вчиняються у 

процесі видобування, транспортування, зберігання та постачання газу, виявилися 

недостатніми для реальної стабілізації криміногенної обстановки у газовій галузі. 

Практичні працівники пояснюють таке становище такими чинниками: 

відсутністю методики розслідування злочинів даної категорії; протидією 

розслідуванню з боку службових осіб підприємств газової галузі; відсутністю 

досвіду з виявлення і розслідування таких злочинів; недосконалістю чинного 

законодавства тощо. 

Водночас під час розслідування злочинів цієї категорії одним із 

найконтраверсійніших аспектів є установлення матеріальної шкоди у зв’язку з 

браком належного правового унормування [1, с. 267]. Суд може відмовитися 

вважати за завдану матеріальну шкоду, наприклад, недоотримані вигоду чи 
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прибутки державних компаній унаслідок службового зловживання чи реалізації 

корупційної схеми. Так само вкрай складно переконати суд у завданні шкоди 

інтересам державних підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) через 

конкурсні торги, якщо слідчі не матимуть прямих доказів, які засвідчили б 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Окреслена проблематика 

гостро постала саме у газовій галузі. Тому викриття злочинів, учинених 

службовими особами у газовій галузі, є досить складним завданням.  

Поряд з цим, за оцінками фахівців, кримінальні структури в газовій галузі 

витрачають до 50% реально отриманих прибутків на підкуп посадових осіб, 10% 

доходів у малому та середньому бізнесі витрачається на корупційні операції 

[2, с. 200]. У цілому, втрати від корупційних проявів в Україні оцінюються 

колосальними сумами. 

Крім вказаного вище, а також тиску з боку осіб, чиї інтереси зачіпає орган 

досудового розслідування, важливою перешкодою на шляху своєчасного та 

ефективного викриття злочинів даної категорії є складний механізм встановлення 

способів учинення злочинів у газовій галузі. Саме тому дослідження 

найпоширеніших способів службових зловживань у газовій галузі надасть 

можливість визначити напрями залучення сил і засобів підрозділів Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції України під час оперативного 

обслуговування об’єктів газової галузі. 

Водночас спосіб учинення злочину залежить від можливостей злочинця, 

його компетенції щодо прийняття рішень у газовій галузі, що визначає 

особливості виявлення осіб, які є об’єктом оперативного інтересу, порядок дій 

оперативного працівника під час перевірки первинної оперативної інформації. 

Отже, на сьогодні постають завдання щодо розроблення та впровадження в 

практику ефективних науково-обґрунтованих методичних рекомендацій з 

виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень, що 

вчиняються у процесі видобування, транспортування, зберігання та постачання 

газу. Важливою передумовою їх вирішення є визначення на основі узагальнення 

відомостей про механізми злочинних посягань конкретних перспективних 

напрямів створення відповідних окремих методик розслідування злочинів, що 

вчиняються у газовій галузі. 

Сьогоднішній стан методичного забезпечення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, учинених у процесі видобування, 

транспортування, зберігання та постачання газу, не можна визнати достатнім. 

Окремі монографічні наукові праці з цієї тематики до цього часу відсутні. Крім 

того, існуючі методики розслідування вимагають удосконалення у зв’язку із 

запровадженням нового КПК України. 

Саме такий стан подій зумовлює необхідність розроблення методичних 

рекомендацій для працівників підрозділів Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції з виявлення та попередження кримінальних та 



 192 

інших правопорушень, що вчиняються у процесі видобування, транспортування, 

зберігання та постачання газу. 

Протидія злочинності у газовій галузі, у тому числі у видобувній сфері, є 

одним з пріоритетних напрямів діяльності підрозділів Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції. 

Розуміння закономірностей способів вчинення зазначених злочинів 

допоможе визначити конкретні рекомендації щодо виявлення таких злочинних 

дій, а також засоби, прийоми і методи виявлення, дослідження і використання 

доказів у ході подальшого розслідування. 

Вивчення проблематики протидії злочинам, що вчиняються на газовому 

ринку України, показало, що разом зі службовими порушеннями у цій сфері 

діяльності мають місце прояви корупції. Так, найбільш непрозорими сферами на 

газовому ринку України, які використовуються у корупційних схемах, є державні 

закупівлі і трансферне ціноутворення. Наприклад, джерелом отримання 

незаконних доходів на газовому ринку України є поширені схеми комерційного та 

некомерційного використання енергоносіїв, які побудовані на різниці між ціною 

імпортних енергоносіїв та пільговими цінами для населення.  

Поряд з цим, на сьогодні контрольні пакети виробничих об’єктів ПЕК 

поділені між кримінально-олігархічними кланами і фінансово-промисловими 

групами, що входять до їх складу. Останні, вичерпавши традиційні для періоду 

первинного накопичення капіталу джерела надприбутків, зосередилися на 

перерозподілі сфер впливу, фінансових поглинаннях, скуповуванні акцій 

національних акціонерних компаній, укладанні міжнародних контрактів, боротьбі 

за державні замовлення. Необхідно також брати до уваги, що в умовах чіткої 

структуризації ринку енергоресурсів між «тіньовими» монополістами органи 

кримінального переслідування мають обмежений доступ на режимні об’єкти 

паливно-енергетичного комплексу, більшість з яких приватизовано.  

Власники і керівники як державних, так і приватних підприємств газової 

галузі не зацікавлені у викритті службових та господарських злочинів на 

підпорядкованих підприємствах, бо нерідко самі причетні до їх вчинення.  

Певні складнощі спостерігаються і при виявленні та розслідуванні найбільш 

масової групи злочинів – злочинів проти власності, що вчиняються у газовій 

галузі, оскільки за збереження майна суб’єктів господарювання все частіше 

відповідають наймані приватні охоронні структури, які неохоче взаємодіють із 

правоохоронними органами і далеко не завжди сприяють кримінальному 

переслідуванню винних осіб. 

У той же час, становище сучасної системи правоохоронних органів є далеко 

незадовільним, оскільки в умовах реформування економічних відносин 

недостатньо ефективно виконуються покладені на них обов’язки. 

Попри створення різноманітних підрозділів правоохоронних органів, 

головним призначенням яких є діяльність з протидії окремим видам злочинів, у 
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тому числі і економічним, вони неспроможні зупинити їх неухильне зростання. 

Ця проблема зумовлюється не лише політичними, соціальними, організаційно-

управлінськими чинниками, а, насамперед, недостатнім рівнем координації у 

провадженні такої діяльності, недостатньою матеріальною базою, відсутністю 

чіткого нормативного регулювання оперативної діяльності, розгортанням 

конфліктів і штучно створеною конкуренцією між різноманітними підрозділами, 

які належать до різних відомств (Національне антикорупційне бюро України, 

Національна поліція, Служба безпеки України, Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура тощо). 

Ні Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, ні Служба 

безпеки України, ні Державна фіскальна служба, ні Офіс Генерального прокурора, 

у тому числі і не так давно створені Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 

Національне антикорупційне бюро України, не здійснюють дієвих заходів щодо 

протидії проявам корупції та організованій злочинності у газовій галузі. 

Слід більше уваги приділяти взаємодії, координації, централізованому 

спільному плануванню заходів запобігання злочинності у газовій галузі 

зазначених правоохоронних органів, а також узгодженню комплексу взаємних дій 

різних суб’єктів запобігання злочинності у цій сфері діяльності.  
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ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ІЗ ЗООЗАХИСНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ 

 

Як відомо, важливою умовою швидкого та якісного розслідування та 

запобігання злочинам є ефективна організація взаємодії слідчих з оперативними 

підрозділами та іншими органами, установами, організаціями. 

На думку С. Чернявського, взаємодія під час протидії злочинності – це 

узгоджена діяльність уповноважених суб’єктів з оптимальним співвідношенням 

методів і засобів, визначених для кожного з них [1, с. 17]. 

Що стосується форм взаємодії, то у законодавстві їх поділяють на 

процесуальні та непроцесуальні.  

У ході розслідування жорстокого поводження з тваринами слідчі органів 

досудового розслідування постійно взаємодіють не тільки з оперативними 

підрозділами, але також і з громадськими об’єднаннями та зоозахисними 

організаціями. Така взаємодія в більшості випадків має непроцесуальний 

характер. 

Форми непроцесуальної взаємодії, на відміну від процесуальних, не 

закріплені в Кримінальному процесуальному кодексі України. Така взаємодія є 

можливою не лише з оперативними підрозділами, а й із представниками інших 

державних установ або громадських організацій, а її форми випливають із 

положень законів, підзаконних нормативно-правових актів, а також 

із правоохоронної практики [2, с. 250]. 

Таке розмежування форм взаємодії під час розслідування злочинів, зокрема 

жорстокого поводження з тваринами, має важливе практичне значення, оскільки 

порушення процесуальних форм взаємодії може призвести до неможливості 

використання у кримінальному судочинстві отриманих у результаті такої 

взаємодії даних як доказової інформації [3, с. 183].  

Окрім того, у криміналістичній літературі виділяють загальні та спеціальні 

принципи взаємодії. Загальні принципи поширюються на всіх суб’єктів взаємодії. 

Спеціальні принципи взаємодії розподіляються між окремими її учасниками. До 

них належать: процесуальна самостійність суб’єктів взаємодії, законність, поділ 

компетенції між учасниками взаємодії, нерозголошення учасниками взаємодії 

інформації, отриманої при її реалізації, узгодженість планування та виконання дій 

учасниками взаємодії, наявність обміну інформацією тощо [4, с. 72-74]. 
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У цьому випадку в ході розслідування жорсткого поводження з тваринами 

потребує вирішення питання стосовно визначення форми, порядку та 

особливостей взаємодії слідчого із громадськими об’єднаннями та зоозахисними 

організаціями. 

З урахуванням аналізу даних анкетування, проведеного серед слідчих 

органів досудового розслідування, в 22,3 % випадків джерелом отримання 

інформації про вчинення жорстокого поводження з тваринами є громадські 

об’єднання чи зоозахисні організації.  

Відповідно до ч. 1. ст. 60 Кримінального процесуального кодексу України 

заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або 

повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, 

уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим [5]. 

Отже, в цій ситуації має місце процесуальна форма взаємодії слідчого з 

громадськими об’єднаннями чи зоозахисними організаціями, оскільки вони 

наділяються процесуальним статусом заявника та фактично є повноцінним учасником 

кримінального провадження. Окрім того, члени громадських об’єднань чи 

зоозахисних організацій можуть бути залучені до проведення слідчих (розшукових) 

дій, в ході чого можуть не лише давати показання, але і допомагати у з’ясуванні 

причин і умов, що сприяли вчиненню жорстокого поводження з тваринами. 

Проте окрім процесуальної форми взаємодії на практиці досить часто слідчі 

органу досудового розслідування під час розслідування жорстокого поводження з 

тваринами звертаються до таких громадських об’єднань чи зоозахисних 

організації для отримання різного роду консультацій та сприяння і допомоги у 

розкритті злочину та пошуку винних осіб. Такий обмін інформацією між 

вказаними суб’єктами є найбільш поширеним в процесі розслідування жорстокого 

поводження з тваринами та має непроцесуальний характер.  

Як стверджує Ю. Чорноус, обмін інформацією є невід’ємною складовою інших 

напрямів співробітництва, супроводжує вирішення будь-яких практичних завдань [6]. 

Таким чином, взаємодія слідчого з громадськими об’єднаннями чи 

зоозахисними організаціями під час розслідування жорстокого поводження з 

тваринами полягає у:  

– безпосередньому виявленні та припиненні ними злочинів;  

– сприянні в розшуку і затриманні злочинця; 

– повідомленні правоохоронним органам даних, які допомагають розкриттю 

злочинів; 

– участі у підготовці і проведенні слідчих (розшукових) дій; 

– з’ясуванні причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів. 

Зокрема, відомою міжнаціональною зоозахисною організацією є Всесвітнє 

товариство захисту тварин, яке діє в більш ніж 150 країнах світу. Серед 

вітчизняних можна виділити Асоціацію зоозахисних організацій України, яка 

об’єднує зоозахисні організації в більшості областей. 
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Варто також зазначити про важливість наділення громадських об’єднань та 

зоозахисних організацій ширшим колом повноважень в процесі сприяння 

розслідуванню жорстокого поводження з тваринами.  

На підтримку цього твердження необхідно звернутися до зарубіжного 

досвіду значної кількості європейських країн, Сполучених Штатів Америки чи 

Австралії. Так, для прикладу, правоохоронні органи Великої Британії, США, 

Австралії під час розслідування жорстокого поводження з тваринами досить тісно 

співпрацюють із громадськими об’єднаннями та зоозахисними організаціями. При 

кожній такій зоозахисній організації діють спеціальні групи, так звані гуманні 

слідчі, які проводять розслідування, мають право вилучати тварину у власника, 

збирають докази жорстокого поводження з тваринами та надалі передають ці 

матеріали правоохоронними органам або ж безпосередньо в суд.  

Тобто фактично такі громадські об’єднання чи зоозахисні організації самі 

проводять весь процес виявлення, розслідування та пошуку слідів злочину та 

винних осіб із подальшим направленням всіх зібраних доказів правоохоронним 

органам чи безпосередньо в суд.  

Отже, система взаємодії між слідчими підрозділів Національної поліції 

України та громадськими об’єднаннями чи зоозахисними організаціями потребує 

подальшого вдосконалення та розширення із урахуванням потреб криміналістики 

та досвіду зарубіжних країн. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У  

СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ 

МВС УКРАЇНИ 
 

Змагальність – один із важливих принципів судочинства. Вона забезпечує 

таку побудову процесу, за якої функції обвинувачення й захисту відокремлені від 

функції вирішення справи по суті. Ми розділяємо думку Н. Клименко, яка 

зазначає, що змагальність як правове явище недостатньо досліджено в теорії 

вітчизняного процесу, особливо на стадіях досудового слідства; недостатньо 

врегульовані питання процесуального статусу експерта [1, с. 211].   

Закон України «Про судову експертизу» формулював основні принципи 

судової експертної діяльності у ст. 3 (законність, незалежність, об’єктивність і 

повнота дослідження) і напрями їх розвитку [2]. На думку Н. І. Клименко цей Закон 

з урахуванням загальних тенденцій розвитку вітчизняного законодавства заклав 

основи вдосконалення норм окремих галузей права, що регулюють експертну 

діяльність, створив підґрунтя для подальших наукових досліджень теорії і практики 

судової експертизи, що дало змогу реалізувати принцип змагальності судових 

експертів у судочинстві. На практиці почали застосовувати проведення експертиз в 

недержавних установах незалежними експертами. Такі експертизи отримали назву і 

статус незалежних (альтернативних) конкурентних експертиз [3, с. 20-21]. 

Під конкурентним (альтернативними) експертизами, в рамках 

кримінального провадження, можна розуміти експертне дослідження, до 

проведення яких залучаються державні й недержавні експертні установи і 

приватні експерти сторонами кримінального провадження з метою отримання на 

поставлені питання висновків експертів, заснованих на проведених дослідженнях 

з використанням спеціальних знань [4, с. 357]. 

На даний час в Україні механізм правового регулювання конкурентної 

(альтернативної) експертизи є частковим. Так, положення Законів України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень 

кримінального процесуального законодавства» від 4 жовтня 2019 року № 187-IX 

встановлюють, що судово-експертну діяльність можуть здійснювати судові 

експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з 

відповідних галузей знань, а підставою проведення судової експертизи є 
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відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або 

договір з експертом чи експертною установою – якщо експертиза проводиться на 

замовлення інших осіб [5; 6]. 17 жовтня 2019 року набрала чинності нова редакція 

статей 243 та 244 Кримінального процесуального кодексу України, за якими 

встановлено право сторін кримінального провадження самостійно залучати 

експерта для проведення експертизи, а також визначено порядок його залучення 

слідчим суддею за клопотанням сторони захисту [7, с. 176]. Ці новели 

безпосередньо змінили і діяльність підрозділів Експертної служби МВС України, 

адже виконання альтернативних експертиз і, відповідно, надання альтернативних 

експертних висновків, як забезпечення принципу змагальності, підвищать якість 

експертних досліджень, виводять державні експертні установи, в тому числі і 

Експертну служби МВС України із стану монополії, сприяють забезпеченню 

повноти дослідження доказів, що в свою чергу позитивно впливає на якість 

розслідування та достовірність оцінювання висновку експерта слідчим і судом. 

Крім того, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального 

законодавства» вніс зміни в Закон України «Про судову експертизу», зокрема в 

частину першу статті 7, яку викладено в такій редакції: «Судово-експертну 

діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, 

які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з 

відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом» [2]. 

Таким чином, призначення, проведення та використання результатів 

конкурентної (альтернативної) експертизи має велике практичне значення для 

Експертної служби МВС України в умовах сучасного змагального кримінального 

судочинства в Україні, оскільки діяльність в конкурентному середовищі буде 

поштовхом для розвитку та вдосконалення судово-експертної діяльності. 

Отже, проаналізувавши сучасний стан судово-експертної діяльності, а також 

зміни, які відбулися, ми можемо зробити висновок, що така діяльність вкрай важлива 

для Експертної служби МВС України, відповідає вимогам часу.  Крім того, хочемо 

наголосити, що вдосконалення механізму правового регулювання даного інституту 

повинно забезпечуватися чітко сформованими нормами, що визначають комплекс 

прав сторони обвинувачення, сторони захисту та потерпілого щодо залучення 

експерта для проведення експертизи. Інститут конкурентної (альтернативної) 

експертизи потребує подальшого наукового дослідження для розробки варіантів 

законодавчих новел, спрямованих на вдосконалення функціонування даного інституту 

в змагальному кримінальному судочинстві України. 
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СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ЗАГАЛЬНУ 

ТЕОРІЮ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Становленню і розвитку судової експертології – науки про загальну теорію 

судової експертизи – присвячено багато джерел спеціальної літератури (О. Шляхов, 

Р. Бєлкін, А. Вінберг, Н. Малаховська, О. Ейсман, Ю. Корухов, В. Лисиченко, 

А. Іщенко, І. Алієв, Т. Авер’янова, О. Россинська, М. Сегай, Н. Клименко, 

В. Гончаренко, Ф. Джавадов, С. Бичкова, В. Мітричев, В. Арсеньєв та ін.). 

Багато вчених-криміналістів СНД та України, зокрема й київської школи 

(М. Сегай, П. Біленчук, В. Прохоров-Лукін, А. Іщенко, Н. Клименко та ін.), визнали 

судову експертологію самостійною галуззю юридичної науки, однак розійшлися у 

трактуванні її місця в системі інших галузей знань. Вони вважають, що подальше її 

становлення вимагає більш чіткого визначення об’єкта і предмета нової науки, її 

концептуальних основ, її методології, що має спиратися на модель експертного 

пізнання і міжгалузеві вчення для онтолого-гноселогічних орієнтирів [1, с. 6]. 

Головним призначенням судової експертології є розроблення єдиних 

принципів і постулатів. Вона є системою знань, що розкривають закони, 

властивості і зв’язки об’єкта (судово-експертної діяльності), що вивчається нею, і 

на цій основі сприяє постійному приросту нового знання про судову експертизу. 

Формульовані нею принципи і виявлені закономірності покликані допомогти 

експертизі кожного роду незалежно від того, на якому ступені розвитку вона 

знаходиться, привести свою окрему теорію (чи створити, якщо її ще немає) у 

відповідність до загальнотеоретичних розробок, уникнути помилок емпіричного 

пошуку, прискорити процес розвитку. 

Об’єктом судової експертології є сама експертна діяльність, що 

розглядається як єдина система, що включає велике число компонентів (суб’єкти 

діяльності, об’єкти дослідження, завдання, методи і т.ін.).  

Предметом пізнання судової експертології є закономірності функціонування 

цієї системи, похідні від цих закономірностей принципи, правила і поняття, 

покликані забезпечити єдність систематизації знань про судову експертизу. 

Система судової експертології включає декілька рівнів: фундаментальні 

базові (материнські) науки; предметні судові науки; галузі предметних наук; 

предметні судові експертизи [2, с. 28-29]. 
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Правова регламентація судочинства не вичерпується процесуальним 

законодавством. Деякі організаційні види судової діяльності, що забезпечують 

відправлення правосуддя, регулюються підзаконними актами, наприклад, 

Положенням про порядок виконання судових рішень, інструкціями з діловодства, 

інструкціями про порядок зберігання речових доказів та ін. У процесі кримінального 

судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

цивільного судочинства як в судах загальної юрисдикції, так і в господарських 

судах, коли виникає необхідність проведення дослідження з використанням 

спеціальних знань у науці, техніці і ремеслі, призначається судова експертиза. 

Судова експертиза – це самостійна процесуальна форма перевірки вже 

наявних доказів, а також отримання нових [3]. Сутність судової експертизи полягає в 

аналізі експертами за завданням слідчого, дізнавача, захисника, суду, особи або 

органу, що здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, 

речових доказів, які надаються в його розпорядження з метою встановлення 

фактичних даних, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Проведення експертиз у державних судових закладах полегшує підбір 

експертів і перевірку їх компетенції. Якщо експертиза проводиться поза 

експертним закладом, вирішення цих питань ускладнюється. У державному 

експертному закладі підбір експерта здійснюється керівником цього закладу. 

Компетентність експертів гарантується сучасною системою підготовки кадрів. 

Державна судово-експертна діяльність в Україні на сьогодні здійснюється 

співробітниками державних судово-експертних закладів Міністерства юстиції, 

Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства оборони, Державної прикордонної служби. 

Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що судова експертологія – наука, яка 

вивчає закономірності функціонування судово-експертної діяльності, закономірності 

й методологію формування та розвитку експертиз, закономірності дослідження 

об’єктів експертиз, що здійснюється на основі спеціальних знань, трансформованих 

на базі галузевих наук у систему наукових методів, методик та засобів вирішення 

експертних завдань. У межах правової регламентації вона має бути визначена як 

прикладна юридична наука, що за своєю ґенезою і загальним об’єктом дослідження 

(злочинна діяльність) належить до циклу кримінально-правових наук. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПІДСИСТЕМИ «ПОНЯТИЙ» 

 

Принципи, окресленні у Кримінальному процесуальному кодексі (далі КПК) 

[1] забезпечують всебічне і неупереджене здійснення кримінального судочинства. 

Зазначенні засади врегульовують порядок проведення процесуальних дій. Слідчі 

(розшукові) дії як складник процесу розслідування злочинів, впливає на результат 

кримінального провадження у цілому. Аналіз практичного складника зумовлює 

потребу у вирішенні окремих проблем проведення слідчих та процесуальних дій 

шляхом впровадження новітніх технологій. 

Сучасні інформаційні обліки Національної поліції України функціонують як 

відомчі інформаційні ресурси, створенні з метою захисту прав та законних 

інтересів громадян, суспільства і держави, шляхом забезпечення взаємодії між 

суб’єктами єдиної інформаційної системи [2]. Так, інформаційні обліки 

дозволяють здійснювати моніторинг стану дотримання принципу законності при 

проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема – належного виконання вимог 

законодавства щодо участі понятих. Як показало проведене нами дослідження, 

процес залучення понятих є одним із найбільш поширених порушень, якого 

припускаються слідчі та оперативні співробітники [3].  

Частиною 7 ст. 223 КПК [1] закріплено обов’язок слідчого залучати не менше 

двох незаінтересованих осіб під час здійснення процесуальних дій. Межа між 

порушеннями процесуальних вимог законодавства щодо залучення понятих та 

дотриманням норм законодавства дуже тонка і часто співробітники поліції, 

переслідуючи прагнення будь-якими засобами викрити особу злочинця, 

зловживають повноваженнями. Саме тому, на наш погляд, існує необхідність у 

створенні інформаційної підсистеми «Понятий» з інформацією про осіб, залучених у 

якості понятих, що унеможливило б використання правоохоронцями 

недобросовісних понятих, зацікавлених у результатах проведення процесуальної дії.  

Аналіз матеріалів практики та наявних наукових розвідок з досліджуваного 
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питання засвідчив, що перелік таких порушень значний: 1) залучення в якості 

понятих осіб з числа знайомих; 2) осіб, які перебувають на обліку; 3) стажерів і 

практикантів (тобто осіб, які перебувають у певній залежності від працівника 

правоохоронного органу); 4) залучення «штатних понятих», які проходять не по 

одному десятку кримінальних проваджень у якості незаінтересованих осіб [4]. 

Таких понятих зручно, з позицій слідчого, використовувати під час проведення 

процесуальних дій, адже вони перевіренні та освідомленні про хід їх проведення.  

Але чи можна стверджувати про неупередженість понятих? Також, окремі 

правоохоронці допускають порушення норм законодавства шляхом проведення 

слідчих (розшукових) дій, які передбачають обов’язкову участь понятих – без їх 

залучення. Так, наприклад, ОСОБА_1, будучи працівником правоохоронного органу, 

провів огляд житла без добровільної згоди власника і без присутності понятих, діючи 

умисно, вніс до офіційного документу – протоколу огляду місця події, завідомо 

неправдиві відомості щодо участі при проведенні цієї слідчої дії понятих своїх 

знайомих ОСОБИ_4 та ОСОБИ_5 та завірив протокол своїм підписом [5].  

Іншим наслідком недобросовісного виконання своїх службових обов’язків 

працівниками правоохоронного органу є рішення Харківського районного суду 

щодо ОСОБА_3, яка здійснюючи досудове розслідування у кримінальному 

провадженні від 22.06.2014 р. та виконуючи у зв’язку з цим службові обов’язки, 

достовірно знаючи вимоги ст.ст. 103-106, 240, ч. 7 ст. 223 КПК України, провела 

слідчий експеримент без участі понятих. З метою надання процесуальному 

документу належного доказу, слідчий ОСОБА_2 вніс у протокол проведення 

слідчого експерименту осіб у якості понятих, а саме вказав: ОСОБА_9 та 

ОСОБА_10, які реально не були присутні під час проведення вказаної слідчої дії 

[6]. У цьому випадку протокол слідчого експерименту є недопустимим доказом, 

який не може бути використаний при прийняття процесуальних рішень, та на 

який не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. 

У свою чергу, Берегівський районний суд Закарпатської області, 

розглядаючи кримінальне провадження № 297/667/18 в ході дослідження 

відеозапису обшуку врахував обставини за яких поняті ОСОБА_6 та ОСОБА_7 

прибули на обшук разом із співробітниками військової прокуратури та СБУ 

м Львів, які проводили обшук. У вироку зазначено, що відповідно до п.п. 2, 3 ч.7 

ст .223 КПК України – обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук 

особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих. Понятими не 

можуть бути особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження. 

А тому, не виключає сумнів те, що поняті, які прибули разом із співробітниками 

військової прокуратури та СБУ м. Львів, які проводили обшук, могли бути 

заінтересованими в результатах обшуку, а тому і в результатах кримінального 

провадження. Враховуючи інші фактори, що вплинули на визнання вагомих 

доказів у цьому кримінальному провадженні як недопустимих у зв’язку з тим, що 

вони були одержанні не в порядку, передбаченому КПК України, ОСОБА_2 було 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_827/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#827
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1866/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#1866
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1720/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#1720
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1720/ed_2019_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1720
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визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 2 ст. 307 КК України [7], та, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України, 

виправдано у зв’язку з недоведеністю того, що кримінальне правопорушення 

вчинене обвинуваченим [8]. 

Визнано недопустимим доказом, у розумінні ст. 85 КПК України, протокол 

огляду місця події – вилучення автомобіля, у зв’язку з тим, що понятими були син 

та невістка потерпілої жінки. Далі, під час пред’явлення особи обвинуваченого 

для впізнання свідка понятими також були працівники правоохоронних органів, 

що прямо заборонено п. 3 ч. 7 ст. 223 КПК, і, відповідно, доказ отримано з 

порушенням норм КПК України. Визнання протоколів оглядів місць події 

недопустимими доказами зумовило безумовну недопустимість і наступних – 

похідних доказів. Суд наголосив, що зазначені докази є неприпустимим 

нехтуванням стороною обвинувачення загальних засад кримінального 

провадження. У зв’язку з тим, що були вичерпані всі можливості для отримання 

інших доказів вини обвинуваченого, суд ухвалив, що В. підлягає виправданню у 

зв’язку з недоведеністю його винуватості. 

На підставі проведеного нами дослідження, з метою унеможливлення 

фактів порушення законодавства при проведенні слідчих (розшукових) дій із 

залученням понятих, пропонуємо створення регіональної інформаційної 

підсистеми «Понятий». Крім загальних функцій інформаційної підсистеми 

необхідно створити функції для визначення потенційної схильності особи бути 

співучасником фальсифікації.  

Необхідність створення інформаційної підсистеми «Понятий» визначається 

можливістю ознайомлення сторонами кримінального провадження та суду з 

інформацією про залучення понятих під час проведення процесуальної дії, що 

забезпечить її гласність та прозорість на будь яких стадіях кримінального 

провадження. Виявлення фальсифікацій може стати результатом дискредитації 

доказів, отриманих під час проведення процесуальних дій, визнання їх 

недопустимими, що у кінцевому рахунку призведе до недостатності доказової 

бази для встановлення істини у кримінальному провадженні. ІПС «Понятий» 

надасть можливість слідкувати за законністю проведення процесуальних дій з 

урахуванням забезпечення конфіденційності осіб, яких залучали у якості понятих. 
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ПРОГАЛИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРУТСТВО  

В ЧАСТИНІ ОПЛАТИ ВИНАГОРОДИ  

АРБІТРАЖНОМУ КЕРУЮЧОМУ 

 

Крім правового забезпечення основної діяльності усіх учасників процедур 

банкрутства, спрямованої на максимальне врахування інтересів боржника 

(банкрута) і кредиторів, важливе значення має подолання можливих поточних 

проблем. Фінансові питання є чи не найважливішими у будь-якій сфері та галузі 

людської діяльності в умовах сучасної капіталістичної економіки та відповідного 

способу виробництва. Важливий вплив на ефективність реалізації заходів у 

кожній процедурі банкрутства чинить робота судді. Але основними 

вигодонабувачами від якісної і законної його роботи будуть кредитори та 

боржник. Ефективність, неупередженість та чесність у роботі судді багато у чому 

залежить від достатньо високої за українськими мірками суддівської винагороди, 

визначеної положеннями статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [1]. Крім суддівської винагороди суддя має й інші державні пільги та 

гарантії, передбачені статтями 138 – 145 цього Закону [1]. Тому суддя навіть 

економічно не зацікавлений порушувати законодавство. Питання з грошовою 

винагородою арбітражного керуючого виглядає дещо складнішим. 

Арбітражний керуючий має значну кількість важливих завдань на стадії 

кожної процедури банкрутства. Він зацікавлений ефективно працювати у 

випадку, коли підприємство – боржник має багато активів, що достатньо дорого 

коштують. У такому випадку він може розраховувати на отримання винагороди за 

рахунок цього підприємства. У часи дії Законів України «Про банкрутство» та 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

(далі – ЗУ «Про відновлення…») у 1990-х – початку 2000-х років кількість 

бажаючих бути призначеними арбітражними керуючими на великі підприємства 

металургійної, хімічної, видобувної тощо промисловості обраховувалася від 
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кількох десятків до тисяч осіб. Потенційні арбітражні керуючі розраховували на 

можливий продаж залишків готової продукції таких підприємств, сировини, 

металевих верстатів, приладів та механізмів, виготовлених із різних металів вагою 

у десятки тон. 

Великі підприємства завжди крім кредиторської мають значну дебіторську 

заборгованість, частина з якої може бути повернена арбітражним керуючим. І з 

цієї суми арбітражний керуючий міг отримувати як основну винагороду, так і 

додаткові відсотки. Підприємства з незначними активами зазвичай арбітражних 

керуючих не цікавили раніше і зараз цікавлять мало. 

І з положень вже нечинних законів, і з положень Кодексу України з процедур 

банкрутства (далі – КУзПБ) випливає, що арбітражний керуючий, який фактично 

виконує функції керівника підприємства, отримує винагороду за рахунок цього 

підприємства - боржника або банкрута [2]. У випадку, коли у такого підприємства 

відсутні гроші для розрахунків з арбітражним керуючим, таке зобов’язання 

фактично перекладається на кредиторів або залишається невиконаним. Тобто у 

першому випадку кредитори, що беруть участь у справі про банкрутство та 

намагаються хоча б частково повернути свої гроші, ризикують ці гроші не 

повернути, та ще й повинні додатково витрачатися на оплату роботи арбітражного 

керуючого. Ці питання завжди турбували кредиторів у справі про банкрутство, 

оскільки покладення на них обов’язку оплачувати роботу арбітражного керуючого 

та його витрати, пов’язані із проведенням різних дій у процедурах банкрутства, 

призводило до збільшення матеріальних втрат кредиторів, які до цього вже 

постраждали від невиконання боржником своїх фінансових зобов’язань перед ними. 

Звертаючись до господарського суду із певними вимогами у справі про банкрутство, 

кредитори мали надію на фактичне погашення заборгованості за рахунок майнових 

активів боржника (банкрута) і ніяк не бажали додатково сплачувати власні кошти. 

А отже, покладання на кредитора зобов’язання оплачувати роботу арбітражного 

керуючого є економічно невірним і несправедливим. У другому випадку 

арбітражний керуючий фактично пропрацює безкоштовно. А це також є економічно 

невірно і несправедливо, оскільки усяка праця, а тим більше кваліфікована, повинна 

належно оплачуватися. 

На жаль, у багатьох справах про банкрутство кредиторам доводиться 

оплачувати роботу арбітражного керуючого, а свої гроші у повному обсязі не 

повертаються. Судова практика розгляду справ про банкрутство свідчить про те, 

що слід мати на увазі, що: 1) здійснення процедур банкрутства стосовно 

боржника, який має достатні майнові активи, за рахунок яких погашаються 

вимоги кредиторів, грошова винагорода арбітражного керуючого та усі витрати, 

пов’язані з проведенням різних процедур банкрутства; 2) здійснення процедур 

банкрутства стосовно боржника, який таких майнових активів не має, що 

унеможливлює не тільки задоволення вимог кредиторів, але й ставить під сумнів 
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можливість оплати грошової винагороди арбітражного керуючого та його витрат 

у спосіб, визначений КУзПБ та нормами іншого чинного законодавства. 

У статті 30 «Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого» 

КУзПБ передбачено частину 5, якою визначено право кредиторів створювати 

фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат 

арбітражного керуючого [2]. Але у випадку відмови кредиторів від свого права та 

за відсутності грошей і майна у боржника (що трапляється часто) маємо колізію. 

Практика роботи господарських судів вказує на те, що часто для відновлення дії 

принципу справедливості по відношенню до арбітражного керуючого 

порушується його дія по відношенню до кредитора через покладання на нього 

зобов’язання оплатити винагороду арбітражному керуючому. 

Усунути цю колізію можливо двома шляхами – 1) покладанням цих витрат на і 

без того дефіцитний державний бюджет (тут буде порушення дії принципу 

справедливості по відношенню до пересічних громадян та суб’єктів господарювання, 

які жодним чином не пов’язані ані з боржником, ані будь з ким із кредиторів); 

2) шляхом розробки спеціального закону, аналогічного Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», яким буде запроваджено утворення окремого 

фонду, джерелами якого будуть зовсім невеликі відрахування усіх підприємств, 

установ, організацій та громадян-підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність в Україні і є потенційними боржниками чи кредиторами. Особливості 

реалізації кожного з обох названих шляхів нами пророблено та буде описано у 

наступних більших за обсягом роботах. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Завдяки світовому науково-технічному прогресу українське суспільство 

скеровує всі зусилля на гармонізацію та зміцнення законодавчого підґрунтя і 

послідовне перезавантаження діяльності органів державної влади що прискорює  

економічний, промисловий розвиток країни та пришвидшує наближення 

промислового сектору до світових стандартів. 

З погляду філософії права, для нашого дослідження об’єктом адміністративно-

правового регулювання є суспільні відносини у сфері легкої промисловості. 

Конституційні положення, Адміністративний кодекс та Господарський кодекс є тим 

науковим простором, частиною об’єктивної реальності, в рамках якого проводилося 

дослідження об’єкта адміністративно-правового регулювання. 

Сучасна система управління базується, з одного боку, на вдосконаленні та 

зміцненні зв’язків у процесі виконавчої та розпорядчої діяльності між органами 

виконавчої влади різних ланок, а з другого – на децентралізації, розширенні 

самостійності підприємств і установ у вирішенні всіх питань. Центральні та місцеві 

органи влади не мають права здійснювати безпосереднє управління підвідомчими 

підприємствами, втручатися в їхню виробничу і господарську діяльність, оскільки 

їхнє основне призначення – регулювання і координація діяльності у відповідних 

галузях. З цих позицій державні підприємства і установи, незважаючи на збереження 

своєї відомчої належності, зміцнили свої позиції як суб’єкти цивільно-правових 

відносин і ринку, їх вже не можна розглядати як організаційні ланки єдиної системи 

управління відповідною галуззю. 

Вирішальним кроком у встановленні засад здійснення державного 

управління стала Конституція України, яка визначила систему і загальні 

повноваження органів виконавчої влади, порядок їх утворення і реорганізації, а 

також у загальному вигляді закріпила структуру економіки, соціально-культурної 

та адміністративно-політичної діяльності. Також важливим для врегулювання 

управлінських відносин є прийняття Закону України від 27.02.2014 № 794-VII 

«Про Кабінет Міністрів України» [1]. 

Безумовно, активна законодавча підтримка може стати дієвим інструментом 

структурної перебудови та підвищити ефективність і конкурентоспроможність 
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національного виробництва в галузі легкої промисловості. Програми і 

законодавчі акти, що розробляються сьогодні в Україні, мають сприяти розвитку 

промислових комплексів країни, проте вони не повною мірою відповідають 

державній концепції розвитку промисловості. 

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України 

пов’язано із посиленням конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і 

організацій на глобалізованому насиченому світовому ринку.  

На нашу думку, іноземні інвестиції, кредити міжнародного валютного 

фонду самі по собі не зможуть вивести економіку та промисловий сектор України 

із кризи. Для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність національної 

економіки, слід в першу чергу, забезпечити конкурентоспроможність 

безпосередньо великих та малих підприємств. Мати конкурентні переваги 

вітчизняні підприємства зможуть тільки у тому випадку, коли будуть мати 

конкурентоспроможні моделі управління.  

Підприємства, що працюють наприклад у сфері легкої промисловості, 

виготовляючи подібну продукцію, використовуючи однакову сировину та матеріали і 

реалізуючи свої товари на одному й тому секторі ринку, мають різні результати.  

Зазначимо, що в більш успішних організаціях якість продукції вища, ніж у 

конкурентів, а собівартість на той же час може бути нижча. Отже, слушним буде 

питання: як підприємству при рівних умовах підвищити свою ефективність, 

удосконалити модель управління і стати лідером ринку? Для Щоб отримати 

ґрунтовну відповідь на дане питання ми звернемо увагу на досвід східних країн. 

Адже західні виробники прагнуть змінюватись за рахунок великих перетворень, 

які потребують значних капіталовкладень і несуть при цьому великі ризики. 

Натомість на сході частіше застосовується інший підхід: підприємства 

змінюються протягом всього свого життя безперервно. Поступово, покроково, що 

не потребує значних капіталовкладень, та без особливих ризиків. Це і є 

підґрунтям технології ощадливого виробництва.  

Керівництво підприємства може підвищити його ефективність та поліпшити 

якість продукції, першим кроком в цьому напрямі може бути наведення порядку 

на усіх робочих місцях, підрозділах та в офісах. Наслідком повинні стати 

підвищення продуктивності, якості праці і дисципліни в колективі. Саме такі цілі 

переслідує система «Упорядкування» (5S). У основі системи «Упорядкування» 

лежить японська система «5S», одним з авторів якої є відомий японський вчений 

Каору Исікава. У системі «Упорядкування» враховано також досвід сучасної 

теорії наукової організації праці. 

Назва системи «5S» говорить сама за себе, та походить від п’яти японських 

слів, що починаються на S: Seiri – сортування, Seiton – організація, Seiso – 

очищення, Seiketsu – стандартизація, Shitsuke – поліпшення стандартів і 

демонстрація прихильності ним [2].  
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Після освоєння систем «Упорядкування» (5S) підприємство може 

переходити до більш складних систем, таких як система управління якістю, яка 

відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9000, інтегрованих систем 

управління, загального управління якістю (TQM), проведення самооцінки 

підприємств за моделлю ЕFQM та ін.  

Ця недорога і проста система може бути використана у будь-якій сфері, 

починаючи з робочих місць на виробництві і закінчуючи робочими місцями 

співробітників торгових представництв. Вона дозволяє підвищити ефективність і 

поліпшити моральний клімат колективу підприємства.  

Таким чином, якщо сфера легкої промисловості як профільна галузь 

вітчизняної економіки має бути інтегрована в міжнародну економіку, то законодавче 

стимулювання водночас може визначити пріоритетні зміни в економіці України та 

позитивно позначитися в майбутньому на ситуацію, яка сьогодні склалася як на 

внутрішньому ринку, так і на зовнішньому, й вивести українську економіку в розряд 

«швидких» економік високорозвинених країн завдяки розвитку саме законодавчої 

бази, зокрема законодавчих актів, які спрямують розвиток сфери легкої 

промисловості та нададуть стрімкості реформування в цій царині. Це практично 

інноваційний шлях розвитку, який цілком імовірно вплине на зменшення 

традиційного виду сировини, на збільшення кількості підприємств, які 

працюватимуть із «швидкісним циклом» за новітніми, науковообгрунтованими 

технологіями, що сприятиме скороченню управлінських операцій, часу на 

виробництво та обробку інформації й об’єму знань, і проходження через 

економічний механізм.  

Отже, підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що доцільно використати 

прогресивний науковий досвід, який обов’язково позитивно вплине на  процес 

здійснення комплексу заходів з удосконалення сфери легпрому, а саме: 

удосконалення вітчизняної законодавчої бази; ратифікування міжнародних правових 

актів щодо діяльності сфери легкої промисловості; імплементування європейських 

стандартів в законодавство України у сфері легкої промисловості; впровадження 

апробованих в розвинених країнах світу технологій з управління легкою 

промисловістю; розроблення та затвердження методики визначення критеріїв оцінки 

ефективності діяльності сфери легпрому; адаптування системи професійного 

навчання до сучасних форм і методів навчання фахівців легпрому; підвищення якості 

професійного навчання та підготовки фахівців у сфері легпрому тощо.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТУ 

 

В Україні визначено гарантоване право адвокатів звертатися з адвокатським 

запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання 

інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги 

клієнту. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

адвокатський запит є письмовим зверненням адвоката до органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних 

адвокату для надання правової допомоги клієнту [1]. 

Адвокатський запит не повинен містити інформаційно-консультативні дані та 

роз’яснення законодавства. Відзначимо те, що при отриманні адвокатського запиту 

органи публічної адміністрації та їхні посадові та службові особи, керівники 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань повинні надати адвокату 

запитувану інформацію на протязі 5 робочих днів з дня його отримання, але може 

бути й продовжено до 15 робочих днів – якщо запит містить значний обсяг 

інформації, до 20 робочих днів – якщо обґрунтовується відповідна інформація. 

Продовження термінів відбувається з обов’язковим повідомленням адвоката не 

пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту. Якщо відповідь на адвокатський 

запит яка містить інформацію обсяг якої більше як 10 аркушів адвокат має 

відшкодувати усі витрати на розхідні матеріали. Не надається інформація яка має 

обмежений доступ [2]. 

Згідно чинного законодавства відмова у наданні інформації на адвокатський 

запит тягне за собою юридичну відповідальність, окрім інформації, яка містить 

обмежений доступ. Хоча на практиці існують проблеми щодо отримання 

інформацію на адвокатський запит. Треба відзначити, що у практичній діяльності 

адвокатам доволі часто приходиться зустрічатися із такою проблемою як отримати 

відповідь на адвокатський запит. 
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Відзначимо те, що досить актуальною є проблема отриманні інформації на 

адвокатські запити у правоохоронних органах України, які взагалі не дотримуються 

визначених строків їх надання, але й інформацію, яка не визначена таємною, 

залишають на рівні канцелярій та відділів діловодства [3]. 

Наразі менталітет посадових і службових осіб державних органів, різних 

підприємств та організацій зазвичай відрізняється тим, що дані особи намагаються 

зробити все, аби не надати відповідь адвокату на запит. До того ж, як правило, 

відшукується можливість не дати відповідь адвокату як по формальним причинам 

(неправильно оформлений запит, відсутність копії ордеру чи свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю), так і нібито по причинам відсутності обов’язку у 

адресата запиту надавати таку відповідь (посилання, що запитується інформація з 

обмеженим доступом і відповідно відмова у наданні відповіді на запит нібито є 

правомірною) [4]. 

Зазначимо, що на сьогодні формальні причини ненадання адвокатського 

запиту вирішуються наступним чином: направляється адвокатський запит цінним 

листом з описом щоб не було шансу у адресатів адвокатських запитів відмовити у 

його наданні. Основними причинами відмови надання відповіді на адвокатський 

запит є, зазвичай те, що вони посилаються на відсутність копії ордеру чи копії 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, що є основною підставою 

у відмові надання відповіді у зв’язку із порушенням вимог щодо оформлення запиту. 

Щодо посилання адресата запиту на відсутність обов’язку надати інформацію 

чи копії документів на запит адвоката у зв’язку з тим, що запитувана інформація є 

інформацією з обмеженим доступом (як правило, посилаються, що інформація є 

конфіденційною або службовою), то в такому випадку шлях боротьби по захисту 

прав адвоката дещо складніший і триваліший. При цьому потрібно з’ясувати, чи 

запитувана інформація є дійсно конфіденційною або ж використовується для 

службового користування. Боротьба при такій відмові буде дещо складнішою.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС: ПОНЯТТЯ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ВИКОРИСТАНННЯ 

 

Потрібно працювати над вдосконаленням в області розвитку новітніх 

технологій, адже інноваційні технології є рушійною силою у розвитку країни. 

Початок XXI століття відзначається розвитком інформаційних і комунікаційних 

систем. Це стосується різних сфер життя, а також включаючи медицину, економіку, 

науку та освіту, мистецтво і культуру, а найстрімкіший крок вперед зробив розвиток 

Інтернет мережі. 

Інформаційні технології стрімко вриваються у побутове та ділове життя 

кожного. Потрібно використовувати методи та засоби захисту для збереження 

електронних документів, зміни чи копіювання їх. В сучасних умовах електронний 

підпис є одним із методів захисту, він є найбільш ефективним способом забезпечення 

інформаційної безпеки на будь-якому рівні інфраструктури суспільства, а саме 

інформації державного рівня та персональної інформації кожної людини. 

Електронний цифровий підпис виступає також як засіб контролю, за його 

допомогою можна визначити цілісність інформації та її походження. 

Це пояснюється тим, що реквізити документа, достовірність у ньому інформації, а 

також факту підписання можна перевірити за допомогою програмного забезпечення, 

а електронний підпис допомагає у цьому. 

Отже, можемо сформулювати визначення електронного цифрового підпису, а 

саме, що це інформація, що додається до електронного документу, котра дає 

можливість упевнитись у тому, що вносились зміни в електронний документ після 

його підпису, а також гарантовано встановити особу, яка підписала даний документ.  

За допомогою спеціального програмного забезпечення та особистого ключа 

можливо додати до електронного документу електронний підпис. Він перевіряється 

за допомогою відкритого ключа. З цього можна зробити висновок, що в цілому 

інфраструктура відкритих ключів та електронний підпис виступає оборонною 

технологією, від реалізації якої прямо залежить інформаційна безпека всієї держави.  

Відповідно до законодавства документ, що підписаний з допомогою 

електронного цифрового підпису, повністю прирівнюється до документа, який був 
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підписаний власноруч уповноваженою особою. Можемо стверджувати, що за 

юридичною силою електронна митна декларація прирівнюється митній декларації на 

папері. Електронний цифровий підпис гарантує справжність документа, а також 

захист даних та високий рівень безпеки.  

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи та організації державної форми власності для засвідчення чинності 

відкритого ключа використовують лише посилений сертифікат ключа [1]. 

Що стосується інших фізичних та юридичних осіб, то вони можуть 

використовувати електронний цифровий підпис без сертифіката ключа або на 

договірних засадах засвідчувати чинність відкритого ключа сертифікатом ключа чи 

сформованим центром сертифікації ключів. 

Захист прав споживачів послуг електронного цифрового підпису, а також 

механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України 

«Про захист прав споживачів» [2]. 

Щоб підписати електронний документ не потрібно змінювати його зміст, 

просто додається так званий блок даних, а саме електронний цифровий підпис. 

Позитивним моментом при використанні електронного цифрового підпису є 

саме фіксація часу підписання. Це означає, що підпис документа дає можливість 

ідентифікувати момент підписання, проте змінити пізніше зазначений час 

неможливо, навіть якщо цього забажає особа, яка його наклала.  

Але не все так добре, як здається на перший погляд. Недоліком є те, що 

законодавець не передбачив особливості застосування електронного цифрового 

підпису стосовно документів, що термін дії закінчився, у разі компрометації 

електронного цифрового підпису.  

Ця ситуація спонукає використати два види атак на електронний цифровий 

підпис, а саме: 

- використання недійсного електронного підпису, наприклад, термін дії якого 

вийшов, щоб підписати документи заднім числом; 

-визнання підписаного документа без позначки часу. 

За допомогою останньої атаки неможливо встановити, чи був документ 

підписаний заднім числом недійсним електронним цифровим підписом чи все таки 

дійсним електронним підписом. Атака супроводжуватиметься брехливою заявою 

про компрометацію ключа електронного цифрового підпису [3]. 

Що стосується звичайних громадян, то на сьогоднішній день вони активно 

користуються електронним цифровим підписом. Цьому поштовху сприяли дії 

органів виконавчої влади, вони активно впроваджують надання адміністративних 

послуг в електронному вигляді. Це допомагає зменшити черги за типовою 

інформацією, це допомагає збільшити попит на електронні послуги. Великий плюс у 

тому, що зменшуються корупційні ризики, скорочуються витрати на пересилання 

документів від суб’єкта до надавача, зменшується витрата часу на надання послуги, 

через те що документи вже заповнені суб’єктом в електронному вигляді.  
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Отже, щоб активно розвивалась електронно-цифрова держава потрібно: 

-  наблизити законодавство про електронний документообіг до 

міжнародного; 

- закріпити юридичну самостійність електронного документа; 

- надати статусу електронному цифровому підпису специфічного 

реквізиту електронного документа. 

Необхідно зрозуміти, що електронний підпис є рівнозначним із своїм 

паперовим носієм. А впровадження електронного цифрового підпису значно 

полегшує життя в сучасних умовах. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ  

ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

 

Згідно зі ст. 42 Конституції України: «Кожен має право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом». І перше питання, яке постає перед 

майбутнім підприємцем: яку ж організаційно-правову форму ведення 

підприємницької діяльності обрати? Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 55 ГК України 

таких форм лише дві: господарська організація (тобто юридична особа) та фізична 

особа-підприємець (далі – ФОП). За даними Державної податкової служби 

України на початок 2020 р. кількість зареєстрованих ФОП в Україні становила 

1885,9 тис. осіб, що на 19,8 тис. більше, ніж на початок 2019 р. [1]. Тому при 

виборі такої організаційно-правової форми організації підприємницької 

діяльності як ФОП, важливо розуміти які ж переваги та недоліки вона має 

порівняно з юридичною особою. 

Для початку розглянемо основні переваги ФОП. 

По-перше, це дуже спрощена процедура державної реєстрації ФОП. 

Це можна зробити особисто, через представника, надіславши документи поштою 

або онлайн з допомогою порталу електронних сервісів (https://kap.minjust.gov.ua/), 

порталу державних послуг iGov (https://igov.gov.ua/) або через мобільний додаток 

«Дія». Для відкриття особисто потрібно звернутись до державного реєстратора, 

нотаріуса або в ЦНАП, мати при собі документ, що посвідчує особу, і заповнити 

лише один документ – заяву про державну реєстрацію фізичної особи 

підприємцем (форма 10). Для реєстрації онлайн потрібно мати кваліфікований 

електронний підпис, створити електронний кабінет, в якому потрібно створити 

заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем і відправити її, після 

перевірити стан розгляду заяви і отримати реєстрацію. З 1 січня 2016 р. розгляд 

документів, поданих для державної реєстрації ФОП, здійснюється протягом 

24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім 

вихідних та святкових днів. При цьому адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації ФОП з 5 квітня 2015 р. сплачувати не потрібно. 
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З 2 листопада 2019 р. державна реєстрація фізичних осіб – підприємців на підставі 

документів, поданих у паперовій та електронній формі, проводиться незалежно 

від їх місця знаходження. 

По-друге, ФОП може реєструватися за своїм зареєстрованим місцем 

проживання (постійним або тимчасовим). 

По-третє, це можливість для ФОП обрати спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності. За даними Державної податкової служби України на початок 

2020 р. кількість ФОП на спрощеній системі оподаткування побільшала майже на 

93,8 тис. осіб і на 1 січня 2020 р. склала 1,5 млн. При цьому 3-тю групу обрали 

596 тис. осіб, що на 79 тис. більше, ніж на 1 січня 2019 р. [1]. З 2 листопада 

2019 р. прохання про реєстрацію ФОП платником ПДВ та/або обрання спрощеної 

системи оподаткування може зазначатися в заяві про державну реєстрацію 

фізичної особи підприємцем (форма 10), що дозволяє не відвідувати з цією метою 

орган державної податкової служби. Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності дуже вигідна для ФОП. Наприклад, ФОП 3-ої групи сплачують лише 3% 

від доходу для платників ПДВ або 5% від доходу для неплатників ПДВ 

(п. 293.3 ст. 293 ПК України). Бухгалтерський та податковий облік також може 

вестись ФОП самостійно. ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, 

потрібно лише правильно вести книгу обліку доходів, що реєструється в органі 

державної податкової служби, до якої ФОП має вписувати доходи наприкінці 

кожного робочого дня (якщо ФОП не отримував дохід в певний день, записувати 

нічого не потрібно). Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного 

податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. 

№ 579. 

По-четверте, ФОП для початку власної справи необов’язково мати 

стартовий капітал, оскільки у ФОП немає статутного, страхового і резервного 

фондів. 

По-п’яте, ФОП не потрібно складати, затверджувати та подавати на 

державну реєстрацію установчий документ. 

По-шосте, важливою перевагою є те, що ФОП може можуть здійснювати 

операції та розрахунки за своїми грошовими зобов’язаннями як у безготівковій 

формі, так і у готівковій формі. Мати банківський рахунок для ФОП не 

обов’язково, а тому є можливість здійснювати розрахунки лише за готівку (якщо 

вашими контрагентами не є юридичні особи). З рахунку ФОП можна фактично 

без обмежень використовувати кошти для особистих потреб (сума переказу 

фактично не обмежена). 

По-сьоме, спрощений порядок керівництва. ФОП сам здійснює 

підприємницьку діяльність та управляє нею, хоча це не виключає можливості 

надати право підпису іншій особі. 

По-восьме, припинити підприємницьку діяльність ФОП нині нескладно. 

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за її 
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рішенням потрібно лише подати заяву про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням 

(форма 12), пройти податкову перевірку, подати заяву на анулювання статусу 

платника єдиного податку або ПДВ, подати податкову декларацію та звіт з ЄСВ 

за останній базовий звітний період протягом 30 днів з дня державної реєстрації 

припинення діяльності та закрити рахунок в банку, якщо він був відкритий та не 

мати заборгованості по податках, зборах (інших обов’язкових платежах). 

По-дев’яте, ФОП може взагалі не використовувати найману працю, а 

працювати самостійно. 

По-десяте, ФОП необов’язково мати печатки та/або штампи. 

Тепер розглянемо основні недоліки ФОП. 

По-перше, для ФОП діє досить великий перелік видів підприємницької 

діяльності, якими вони не можуть займатися (банківська діяльність, страхова 

діяльність, діяльність у сфері цінних паперів, довірча (представницька) діяльність, 

організаційна діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, здійснення 

операцій з металобрухтом, концесійна діяльність, діяльність у сфері загальної 

середньої та вищої освіти, частково надання фінансових послуг та інші види 

діяльності, які можуть здійснювати лише юридичні особи, а також види 

діяльності, визначені в ст. 4 Закону України «Про підприємництво», які можуть 

здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями або в 

спеціальному порядку. 

По-друге, ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності), повинні сплачувати єдиний соціальний внесок навіть за місяці, у яких 

не було отримано доходу (прибутку), тобто навіть у разі нездійснення ними 

підприємницької діяльності (абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

По-третє, ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, не можуть здійснювати чимало видів підприємницької діяльності, 

зазначених в підп. 291.5 та 291.51 п. 291.5 ст. 291 ПК України. 

По-четверте, ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, повинні подавати до органу державної податкової служби: щорічно – 

декларацію про доходи (підп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПК України); щоквартально 

(для 3-ої групи) або щорічно (для 1-ої та 2-ої групи) – податкову декларацію 

платника єдиного податку (п. 294.1 ст. 294 ПК України). 

По-п’яте, згідно зі ст. 52 ЦК України ФОП відповідає за зобов’язаннями, 

пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на 

яке згідно із законом не може бути звернено стягнення (предмети щоденного 

побутового особистого вжитку, потрібні меблі, один холодильник, один телевізор, 

персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон на кожну особу та ін., 

визначені в додатку до Закону України «Про виконавче провадження»). При 

цьому, борги за наслідками провадження підприємницької діяльності ФОП 
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залишаються у цієї фізичної особи навіть у разі припинення ФОП (крім випадку, 

якщо ФОП буде визнано банкрутом), а у разі смерті фізичної особи – переходять 

до її спадкоємців. Судова практика (наприклад, постанова Судової палати у 

цивільних справах Верховного Суду України від 5 липня 2017 р. № 405/5494/13-ц) 

також підтверджує, що в разі припинення підприємницької діяльності фізичною 

особою її права та обов’язки за укладеними договорами не припиняються, а 

залишаються за нею як за фізичною особою. Стягнення може бути накладено і на 

майно ФОП, яке є частиною спільної сумісної власності подружжя. Відповідно до 

ст. 73 СК України за зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути 

накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної 

власності подружжя, яка виділена йому в натурі. Проте, якщо майно було 

придбане ФОП за кошти від підприємницької діяльності і не в інтересах сім’ї та 

використовується в його підприємницькій діяльності з метою отримання 

прибутку, є підстави розглядати його як особисту приватну власність ФОП 

відповідно до ст. 57 СК України, а не як об’єкт спільної сумісної власності 

подружжя, який підпадає під регулювання ст. 60, 61 СК України. 

По-шосте, відповідно до ст. 441 ЦПК України до ФОП може бути 

застосоване судом тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України як захід 

забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових 

осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. 

Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі 

України ФОП, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або 

рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від 

виконання зобов’язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до 

виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у виконавчому 

провадженні [2]. При цьому Верховний Суд України в листі «Про судову 

практику щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за 

межі України» від 1 лютого 2013 р. звертає увагу на те, що: «Законом 

передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду за 

межі України не за сам факт невиконання зобов’язань, а за ухилення від їх 

виконання» [3]. 

По-сьоме, у ФОП немає власної назви і він реєструється лише під за 

власними прізвищем, іменем та по батькові (наприклад, ФОП Іваненко Іван 

Іванович). Проте, законодавство України дозволяє зареєструвати торгівельну 

марку, яку ФОП буде пов’язувати з власним іменем, виробленими товарами чи 

наданими послугами, подавши для цього заявку про реєстрацію знака для товарів 

і послуг до ДП «Укрпатент». 

По-восьме, можливість визнання ФОП банкрутом (книга четверта. 

«Відновлення платоспроможності фізичної особи» КУзПБ), що дозволяє 

уникнути сплати боргів перед кредиторами, але дуже негативно впливає на 



 221 

кредитну історію та бездоганну ділову репутацію ФОП. У рамках процедури 

банкрутства стягнення також може бути звернено на власне майно ФОП. 

По-дев’яте, обмеженість ФОП в залученні кредитних коштів банків та 

фінансових установ (без застави, поруки або іншого забезпечення) у зв’язку з 

відсутністю статутного фонду та власного майна. 

По-десяте, бізнес, який створений та оформлений на ФОП, фактично 

неможливо продати (для цього потрібно переоформити всі договори та звільнити 

або перевести всіх працівників). 

Таким чином, така організаційно-правова форма ведення підприємницької 

діяльності як ФОП має багато як переваг, так і недоліків. Основними перевагами 

є: спрощена процедура державної реєстрації; спрощена система оподаткування, 

обліку та звітності; відсутність установчих документів та статутного фонду; 

спрощений порядок керівництва; можливість здійснювати операції та розрахунки 

лише за готівку. Основними недоліками є: великий перелік видів підприємницької 

діяльності, які ФОП не може здійснювати; обов’язковість сплати ЄСВ незалежно 

від фактичного провадження підприємницької діяльності; відповідальність за 

борги всім своїм майном; перехід боргів до спадкоємців. 
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ЩОДО ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Очікування громадянами України результатів роботи органів публічного 

управління, які відповідатимуть сучасним стандартам ЄС, потребує створення 

ефективної моделі публічного управління, яка б, в першу чергу, враховувала 

потреби громадськості. Дослідження зарубіжного досвіду з цього питання 

засвідчило, що майже всі європейські країни широко використовують практику 

консультування з громадськістю та залучення громадян до прийняття 

управлінських рішень. Ефективна робота держави залежить від постійного 

зворотного зв’язку влади з місцевим самоврядуванням та населенням, який може 

забезпечити лише відкритість публічних адміністрацій. 

Вивчення ефективності діяльності публічних адміністрацій дозволило 

визначити ряд впливових факторів [1]. До зовнішніх факторів, які орієнтовані на 

результат, відносяться: економічні умови, закони та нормативні акти, політика, 

соціокультурні фактори. Відповідно, до внутрішніх факторів відносяться: 

структура адміністрації, ресурси адміністрації, планування, організаційні процеси, 

керівництво адміністрації. Необхідно акцентувати, що саме економічні умови 

зумовлюють створення законів та нормативних актів, які регламентують дії 

публічних адміністрацій, а політика постає елементом стандартизації правил, 

яких необхідно додержуватися. 

Щодо внутрішніх факторів, важливу роль відіграє структура адміністрації, 

незбалансованість якої призводить до зниження продуктивності та ефективності 

роботи. В свою чергу, ресурси забезпечують життєдіяльність адміністрації. 

Планування дозволяє оптимально розподілити існуючи ресурси для досягнення 

поставленої мети. Організаційні процеси обумовлюють регламент дій. Щодо 

керівництва, то зазвичай його роль в ефективності недооцінюють, проте 

висококваліфікований керівник відіграє вирішальну роль в роботі адміністрації. 

Тому механізм обрання керівника має забезпечувати прийняття на роботу 

компетентного спеціаліста. 

Але надважливим є створення механізмів впровадження принципів 

прозорості та гласності у діяльності публічних адміністрацій, участі 

громадянського суспільства у виборі кращих рішень органів держави, що 



 223 

перешкоджатиме відкритому ігноруванню існуючих правових норм та 

обмежуватиме поспішні, упереджені, необґрунтовані дії. На підтвердження цього, 

більш ніж 75% європейських громадян впевнені, що мають значний вплив на 

прийняття державних рішень, тому важливу роль відіграє доступ громадян до 

моніторингу та контролю за діяльності публічних адміністрацій [2, с. 211-212]. 

За останні роки українське суспільство стало досить активним і намагається 

впливати на державні справи, але через відсутність чіткого регулювання, яким 

чином громадяни України можуть брати участь в управлінні державними 

справами шляхом громадського контролю, виникає низка питань і проблем. 

Натепер не існує єдиного визначення громадського контролю. В Енциклопедії 

державного управління зазначено, що «громадський контроль – це один з видів 

соціального контролю за діяльністю органів державної влади і місцевого 

самоврядування, який здійснюється самими громадянами та їх об’єднаннями, є 

важливою формою реалізації демократії й способом залучення населення до 

управління суспільством і державою» [3, с. 120]. На думку І .Жаровської 

«громадський контроль – це одна з функцій громадянського суспільства, проявом 

якої є публічна перевірка діяльності органів влади з боку громадян та їх об’єднань на 

відповідність цілей, які влада проголошує, і спрямована на корегування органів як 

цієї діяльності, так і самих цілей» [4, с. 14-15]. А. Крупник визначає громадський 

контроль як громадську оцінку ступеня виконання органами влади та іншими 

підконтрольними об’єктами їх соціальних завдань, безпосередньо пов’язаних із 

захистом і реалізацією прав і свобод громадян, задоволенням та узгодженням 

соціальних потреб та інтересів населення [5, с. 3]. 

Підсумовуючи ці визначення зазначимо, що громадський контроль – це 

певна наглядова діяльність з боку фізичних або юридичних осіб за органами 

державної влади та їх посадовими особами, на скільки вони виконують покладені 

на них завдання та в чиїх інтересах, який може бути направлений на діяльність 

органів державної та місцевої виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, їх службовців і посадових осіб, державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, з метою дотримання ними нормативно-

правових і соціальних норм щодо задоволення потреб та інтересів громадян, 

іноземних громадян та осіб без громадянства.  

Оцінюючи нормативно-правове регулювання громадського контролю в 

Україні, слід зазначити, що наявна низка нормативних актів, якими передбачені 

різні засоби і способи організації та проведення громадського контролю, але які 

не є достатніми для ефективного його здійснення. Організація та здійснення 

громадського контролю в Україні регулюється [6, с. 222-224]: статтями 4, 38 та 69 

Конституції України, в якими встановлено, що носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ, якому надано право здійснювати свою владу 

через органи державної влади й органи місцевого самоврядування, брати участь в 

управлінні державними справами, а також через вибори та референдум; 
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статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який 

встановлює здійснення громадського контролю шляхом проведення громадських 

слухань, на яких територіальна громада має право зустрічатися з депутатами 

відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, 

заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 

місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування; Законом 

України «Про звернення громадян», що визначає право громадян України 

звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян, установ та організацій незалежно від форм власності, 

підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб згідно з їх 

функціональними обов’язками із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо 

їх статутної діяльності, заявою чи клопотанням стосовно реалізації своїх 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів і 

скаргами про їх порушення; Законом України «Про інформацію», який закріплює 

обов’язок органів державної влади й органів місцевого самоврядування 

інформувати про свою діяльність і прийняті рішення та надає право здійснювати 

державний і громадський контроль за дотриманням законодавства про 

інформацію; Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», що визначає право громадян України, суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих 

органів, що створені при органах державної влади й органах місцевого 

самоврядування подавати зауваження, пропозиції, здійснювати самостійний 

аналіз регуляторних актів та отримувати відповіді на звернення від регуляторних 

органів; Законом України «Про громадські об’єднання», який передбачає право 

громадських об’єднань звертатися у порядку, визначеному законом, до органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб і службовців із пропозиціями (зауваженнями), 

заявами (клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, 

публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації; брати участь у порядку, 

визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, 

що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 

громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та 

підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 

Окрім того, громадський контроль запроваджується на рівні трудових 

колективів і професійних спілок. У Законі України «Про професійні спілки, їх 



 225 

права та гарантії діяльності» встановлено, що професійні спілки та їх об’єднання 

мають право одержувати інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються 

трудових і соціально-економічних прав і законних інтересів своїх членів, а також 

інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ та 

організацій. Також передбачається участь професійних спілок та їх об’єднань в 

охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, 

проведення ними громадських екологічних експертиз. 

Зазначимо, що це невичерпний перелік законодавчих актів, які закріплюють 

різні аспекти здійснення громадського контролю в Україні.  

Актуальними є постанови Кабінету Міністрів України, якими 

врегульований порядок взаємодії органів державної влади з громадськістю, 

зокрема [7, с. 74]: «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади», яка складає правову основу для 

проведення громадських експертиз, закріплює процедуру проведення інститутами 

громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, 

ефективності прийняття та виконання такими органами рішень, підготовку 

пропозицій щодо вирішення суспільно значущих проблем для їх врахування у 

своїй роботі; «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», яка закріплює право громадян безпосередньо приймати 

участь в управлінні державними справами, мати вільний доступ до інформації про 

діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечує виконання принципів 

гласності, відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади. 

Підсумовуючи зазначимо, що натепер чинне законодавство України, яке 

регулює здійснення громадського контролю, не визначає поняття «громадський 

контроль», не містить вичерпного переліку форм і методів здійснення 

громадського контролю, його принципів тощо, тому ці питання потребують 

подальшого законодавчого врегулювання. Обґрунтовуючи викладену тезу 

акцентуємо, що громадський контроль є необхідною умовою прозорого та 

відкритого функціонування центральних органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування і має стати постійним елементом для забезпечення 

демократичного функціонування системи державного управління.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Залізничний транспорт України є однією з базових галузей економіки 

України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і 

потреби населення у перевезеннях [1].  

У цьому контексті варто погодитися з тим, що діяльність залізничного 

транспорту як компонента єдиної транспортної системи країни, сприяє 

нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, 

економічному розвитку країни [2, с. 259]. 

Він відіграє провідну роль у задоволенні потреб економіки та населення 

України в перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-

економічного зростання і зміцнення обороноздатності держави, розвитку її 

зовнішньоекономічних зв’язків. Такий висновок виходить з того, що залізничний 

транспорт становить основу транспортної системи України та покликаний у 

взаємодії з іншими видами транспорту вчасно та якісно забезпечувати потреби 

населення у перевезеннях та послугах у внутрішньому та міжнародному 

залізничному сполученнях.  

У зв’язку з цим, не дивно, що «залізничний транспорт України є провідною 

галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, який забезпечує 82% 

вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами 

транспорту» [3]. З огляду на це, очевидним є той факт, що «Україна входить до 

10 країн світу з найвищими показниками інтенсивності пасажирських перевезень, 

до 10 країн світу з найвищими показниками інтенсивності вантажоперевезень і до 

20 країн з найбільшою протяжністю залізниць» [4, с. 58].  

Варто констатувати, що існуюча система публічного адміністрування 

залізничного транспорту України наразі перебуває у незадовільному стані, 

насамперед, через невідповідність виробничо-технічної бази залізниць і 

технологічного рівня організації перевезень зростаючим потребам суспільства та 

європейським стандартам якості надання транспортних послуг, що, у свою чергу, 

може призвести до неможливості виконання пасажирських перевезень в повному 

обсязі та, як наслідок, зниження мобільності населення. 



 228 

Однією з основних причин такого стану справ є те, що залізнична галузь 

сьогодні працює за старими принципами, які не відповідають сучасним світовим 

тенденціям організації роботи залізничного транспорту, зумовлюють 

неефективність її функціонування та ускладнюють подальший розвиток, 

стримуючи надходження в галузь інвестицій, ускладнюють співробітництво з 

приватними компаніями. 

Серед основних проблем у досліджуваній сфері необхідно виділити такі:  

- неефективна система публічного адміністрування галузі;  

- суміщення функцій державного і господарського управління залізничним 

транспортом у межах одного органу управління – Державної адміністрації 

залізничного транспорту, що значно знижує ефективність роботи залізниць та не 

створює умов для конкуренції;  

- застарілість методів адміністрування залізничної галузі, які не 

відповідають сучасним (ринковим) умовам; значне фінансове навантаження 

Укрзалізниці, пов’язане з виконанням соціальних функцій держави (перевезення 

пільгових категорій пасажирів, зобов’язання перевозити пасажирів у приміському 

сполученні за тарифами, що значно нижчі за собівартість);  

- технічне і технологічне відставання українських залізниць від залізниць 

європейських країн;  

- відсутність державної підтримки інноваційного розвитку залізничної 

галузі і низький рівень інвестиційної привабливості у частині залучення 

інвестицій, що обумовлює граничний фізичний знос та невідповідність технічного 

оснащення залізниць сучасним вимогам;  

- недостатній рівень конкуренції на ринку надання транспортних послуг та 

невідповідність європейським вимогам доступу до ринку транспортних послуг;  

- необхідність реформування АТ «Укрзалізниця», забезпечення прозорості її 

діяльності через формування вертикально-інтегрованої системи управління 

компанією, побудови її діяльності відповідно до принципів, закладених в 

директивах ЄС тощо. 

Враховуючи вищезазначене, на нашу думку, необхідно негайне прийняття 

дієвих та ефективних заходів щодо вдосконалення публічного адміністрування 

залізничного транспорту України. Вважаємо, що для підвищення ефективності 

функціонування залізничного транспорту в Україні доцільно: 

- створити нову ефективну модель публічного адміністрування у сфері 

залізничного транспорту, зокрема, шляхом утворення відповідних умов для 

розвитку конкуренції в цій галузі; 

- забезпечити покращення якості залізничних транспортних послуг; 

- створити європейську систему забезпечення безпеки перевезень на 

залізницях; 

- удосконалити логістичні технології та забезпечити інтеграцію в 

міжнародні транспортні системи тощо. 
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Виконання вищеперелічених напрямів удосконалення публічного 

адміністрування залізничного транспорту України, на наш погляд, можливо 

шляхом:  

1) забезпечення жорсткого державного контролю за: а) рівноправним 

доступом до інфраструктури залізничного транспорту; б) безпекою залізничних 

перевезень;  

2) забезпечення незалежності взаємопов’язаних функцій та їх розділення 

між органами державного управління (Міністерством інфраструктури України, 

Укрзалізницею, Державною службою України з безпеки на транспорті тощо);  

3) розроблення і впровадження інноваційних транспортних та логістичних 

технологій; удосконалення системи регулювання тарифів на послуги залізничного 

транспорту;  

4) удосконалення нормативно-правової бази у сфері залізничного 

транспорту;  

5) розвитку міжнародних залізничних вантажних коридорів; 

6) законодавчого врегулювання громадських пасажирських перевезень; 

7) упровадження технічних стандартів функціонування залізниць для 

забезпечення безперешкодного інтегрування в міжнародну транспортну систему 

тощо. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ Й 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Культурна спадщина будь-якого народу є свідченням його цивілізаційного 

розвитку та разом із культурною спадщиною інших народів становить культурне 

надбання усього людства. У кожній демократичній і правовій державі культурні 

права громадян і культурна спадщина охороняються законом. Україна так само на 

рівні Конституції та спеціальних законів гарантує охорону й збереження 

культурної спадщини. 

Правова охорона культурної спадщини в різних країнах має давню історію. 

Проте, враховуючи її важливість для усього людства, вже понад сто років 

розробляються правові засади міжнародної охорони культурної спадщини. 

Фактично мова йде про формування окремої галузі міжнародного права – 

міжнародного права охорони культурної спадщини.  

Специфікою розвитку міжнародного права охорони культурної спадщини з 

кінця ХХ ст. є приділення значної уваги поряд із матеріальною також 

нематеріальній культурній спадщині. Відповідна проблематика стала предметом 

досліджень багатьох вчених. Так, в Україні питань правової охорони нематеріальної 

культурної спадщини торкалися В. Акуленко[1], Н. Кудерська [2], 

О. Мельничук [3], В. Мещеряков [4], І. Мищак [5] та ін. Разом із тим правова 

охорона нематеріальної культурної спадщини потребує подальшого наукового 

дослідження. 

Становлення міжнародно-правової системи охорони нематеріальної 

культурної спадщини пов’язують з активною діяльністю у цій сфері ЮНЕСКО. 

Зокрема, 1989 року було схвалено Рекомендації ЮНЕСКО, що стосуються 

збереження традиційної культури та фольклору, а 2001 року – Загальну декларацію 

ЮНЕСКО про культурне різноманіття. Черговий раз питання нематеріальної 

культурної спадщини розглядалися на 32-ій сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО, яка проходила з 29 вересня до 17 жовтня 2003 р. у Парижі. Учасники 

конференції 17 жовтня 2003 року схвалили Конвенцію про охорону нематеріальної 

культурної спадщини [6] (набула чинності 2006 року). Як і в ситуації з 

матеріальною культурною та природною спадщиною, учасники визнали 

взаємозалежність матеріальної й нематеріальної культури та наявність загроз, які 
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можуть призвести до погіршення чи взагалі зникнення нематеріальної культурної 

спадщини. Уже традиційно для документів ЮНЕСКО цілями Конвенції було 

визнано не лише збереження й охорону нематеріальної культурної спадщини, а й 

підвищення знань про необхідність її збереження, розширення міжнародної 

співпраці й надання допомоги окремим державам щодо збереження нематеріальної 

культурної спадщини.  

Ухваленню Конвенції передували тривалі дискусії, у тому числі щодо 

визначення базових термінів і понять. Значною мірою вони стали продовженням 

доктринальних дискусій, які точилися між представниками різних наукових шкіл. 

Як наслідок, було узгоджено визначення терміну «нематеріальна культурна 

спадщина», яке наведене в ст. 1 Конвенції: термін «нематеріальна культурна 

спадщина» означає ті звичаї, форми показу та вираження, знання й навички, а також 

пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які 

визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремими особами як частина 

їхньої культурної спадщини [6].  

Відповідно до умов Конвенції засновано Міжурядовий комітет з охорони 

нематеріальної культурної спадщини, завданням якого є сприяння досягненню 

цілей Конвенції. Згідно зі ст. 16 Конвенції «для забезпечення більшої наочності 

нематеріальної культурної спадщини, сприяння поглибленню усвідомлення її 

значення та заохочення діалогу на основі поваги до культурного розмаїття Комітет 

за пропозицією відповідних держав-учасниць складає, оновлює та публікує 

Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства. Також 

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини складає й 

доповнює Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової 

охорони, та включає таку спадщину до цього Списку на прохання держав [6]. Крім 

того, Комітет опікується наданням міжнародної допомоги для охорони й 

збереження нематеріальної культурної спадщини, включеної до Списку. 

Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 р. її 

охорона й збереження покладаються на національні уряди. Україна приєдналася до 

Конвенції шляхом прийняття Закону від 6 березня 2008 року № 132-VI [7], тим 

самим узявши на себе усі передбачені нею зобов’язання. Окремі її норми 

імплементовані в національне законодавство. Так, у ст. 1 Закону України «Про 

культуру» від 14 грудня 2010 року наведене визначення поняття «нематеріальна 

культурна спадщина», яке охоплює звичаї, форми показу та вираження, знання, 

навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються 

спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з 

природою, історії та формують у них почуття самобутності й наступності, 

сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини [8]. 

Одним з основних профільних напрямків діяльності Міністерства культури 

України стала просвітницька діяльність про національні елементи нематеріальної 

культурної спадщини, а також підготовка до їх номінації до Репрезентативного 
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списку нематеріальної культурної спадщини людства. Станом на початок 2020 р. до 

Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства за 

пропозицією України включено: Петриківський декоративний живопис як феномен 

української орнаментальної народної творчості (дата включення – 2013 р.), Козацькі 

пісні Дніпропетровщини (2016 р.) та Традицію косівської розписної кераміки 

(2019 р.) [9]. При цьому активно ведеться підготовка щодо чергових номінувань. 

Так, у 2019 р. у Національному переліку елементів нематеріальної культурної 

спадщини України перебувало 14 елементів нематеріальної культурної 

спадщини [10].  

Разом із тим національне законодавство потребує подальшого 

удосконалення щодо забезпечення охорони та збереження нематеріальної 

культурної спадщини. З цією метою було розроблено проект Закону «Про 

нематеріальну культурну спадщину», який 2015 року Міністерство культури 

України представило на громадське обговорення. Однак зазначений законопроект 

так і не було ухвалено. Проте відповідна законопроектна робота триває. Зокрема, 

групою народних депутатів України 17 січня 2020 року у Верховній Раді 

зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації положень Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини № 2771 [11], яким передбачено внесення змін до десяти 

законів України щодо гармонізації їх із міжнародним законодавством, у тому 

числі включення до законодавства України ряду термінів і понять, які 

відповідають Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Таким 

чином ведеться подальша робота щодо імплементації в національне 

законодавство міжнародних норм і стандартів у сфері охорони нематеріальної 

культурної спадщини. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його 

імплементація у внутрішньому праві України. К. : Юстініан, 2013. 608 с. 

2. Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Загальна частина: 

підручник / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та 

міжнар. торгівлі. К. : НАКККіМ, 2014. 258 с. 

3. Мельничук О. І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і 

природної спадщини. К. : Наук. думка, 2008. 287 с. 

4. Мещеряков В. В. Механізми державного регулювання у сфері охорони 

історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури в регіонах : дис. ... канд. наук 

з держ. упр. : 25.00.02; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2016. 

305 c. 

5. Мищак І. М. Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини та 

шляхи його вдосконалення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства 

Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 3. С. 31–37. 



 233 

6. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO, 

Paris, 17 October 2003. URL: https://ich.unesco.org/en/convention  

7. Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини : Закон України від 6 березня 2008 р. № 132-VI. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 2008. № 16. Ст. 153. 

8. Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17  

9. Елементи української культури у Репрезентативному списку нематеріальної 

культурної спадщини людства. URL: 

https://unesco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/elementi-ukrayinskoyi-kulturi-u-

reprezentativnom-spisku-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshchini-lyudstva  

10. Нематеріальна культурна спадщина України. URL: 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245154362&cat_id=245154164  

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації положень Конвенції про охорону нематеріальної культурної 

спадщини від 17 січня 2020 р. № 2771. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67935  

 



 234 

Мацько В. А., 

науковий співробітник НДЛ проблем правового 

та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАВ УЧАСНИКІВ ООС (АТО) В УКРАЇНІ 

 

Забезпечення належного рівня соціальних прав учасників ООС (АТО) в Україні 

є складовою процесу розбудови незалежної, демократичної та вільної держави. За 

таких умов питання забезпечення соціальних прав учасників ООС (АТО) є 

пріоритетним та таким, яке потребує нормативно-правового врегулювання. 

На початку проведення АТО вітчизняне законодавство виявилося зовсім не 

готовим до обставин, в яких опинилася вся країна. Наявні нормативно-правові 

акти, що врегульовують суспільні відносини у сфері соціального забезпечення 

учасників ООС (АТО), залишаються деклараціями через застарілість та 

неефективність чинних механізмів соціального захисту, неадресність, зрівняльний 

характер і невідповідність системи соціального захисту реальним потребам 

українського суспільства, неефективність та непрозорість системи бюджетного 

фінансування соціальних видатків держави, дискусійність прямої дії 

конституційних норм щодо соціальних прав [1].  

Процес удосконалення законодавства у сфері соціального забезпечення 

учасників ООС (АТО) триває постійно. Протягом 2019 року було прийнято 

11 законів, спрямованих на покращення соціального забезпечення учасників 

ООС (АТО), у 2018 – 12, а у 2017 – 4. 

Так, 26 серпня 2018 року Президент підписав Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону України 

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» [2]. Вказаним Законом було внесено зміни до 19 Законів України, тим 

самим учасники ООС отримали можливість користуватися соціальними пільгами, 

які раніше були доступні для учасників АТО. Має Закон і певні недоліки, всі 

зміни, що стосуються надання низки соціальних прав учасникам ООС (АТО), уже 

існували, тобто відбулося дублювання прав. Також залишилося поза увагою 

забезпечення соціальних прав тих громадян, які брали участь у ООС (АТО), але 

громадянства України не мають.  

Загалом до системи законодавчого врегулювання соціального забезпечення 

учасників ООС (АТО) належать: Указ Президента України від 18 березня 

2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
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антитерористичної операції» [3], Постанова Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2016 року № 336 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та 

членів їх сімей» [4], Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [5], Закон України від 

16.03.2004 № 1603-IV «Про поліпшення матеріального становища учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» [6], Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 року № 475-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і 

соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на 

період до 2022 року» [7], Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24 травня 2017 року № 352-р «Деякі питання медичного забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які 

беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях» [8], Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23.09.2015 № 998 «Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2020 року» [9], Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників 

антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції земельними ділянками» [10] та ін. 

Одним з основних нормативно-правових актів, який визначає правовий статус 

учасників ООС (АТО), забезпечує створення належних умов для їх 

життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до 

них є Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» [11]. Закон спрямований на захист ветеранів війни 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. 

Загалом можна сказати, що питання нормативно-правового забезпечення 

соціальних прав учасників ООС (АТО) регулюється великою кількістю 

нормативно-правових актів. Проте значна їх частина може призвести до правових 

колізій, тому, на нашу думку, доцільно було б комплексно підійти до оновлення 

системи соціального забезпечення учасників ООС (АТО) шляхом унормування 

соціальних прав учасників ООС (АТО) в новому законі. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 

 

Національна правова система характеризується активним прийняттям 

нормативно-правових актів різної юридичної сили, хоча існує теза, що кількістю 

нормативно-правового матеріалу не можна замінити його якість.  

Насамперед відзначимо, що на сьогоднішній день в Україні законодавчу базу, 

що регулює сферу охорони культурної спадщини становить Закон України «Про 

охорону культурної спадщини» [1] та Закон України «Про охорону археологічної 

спадщини» [2], який законодавчо унормовує систему охорони, збереження і 

дослідження археологічних пам’яток. Згідно з розділом Закону «Прикінцеві 

положення» було внесено зміни до Кримінального кодексу України, зокрема у 

ст. 298 передбачено покарання за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті 

археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини. Також ратифікована Україною у 2003 році Європейська 

конвенція про охорону археологічної спадщини [9], та прийнято Закон про 

приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист 

культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року [7]. 

Проте часто інтереси збереження культурної спадщини залишаються 

знехтуваними, зокрема, як різними суб’єктами економічної діяльності, так і 

простими громадянами. Про що можуть свідчити різноманітні шляхи порушення 

або маніпулювання чинним законодавством, а також його зміна з метою введення 

обмежень в діяльності фахівців-археологів та представників служб охорони 

пам’яток культурної спадщини.  

Перш за все, Законом України № 3038 від 17 лютого 2011 року 

«Про регулювання містобудівної діяльності» з Закону «Про охорону археологічної 

спадщини» було вилучено статтю 9-1 «Наукова археологічна експертиза», яка 

містила визначення цієї процедури, і якою передбачалося, що «проведення наукової 

археологічної експертизи передує погодженню комісіями з розгляду питань, 

пов’язаних із погодженням документації із землеустрою, проектів землеустрою, 

якими передбачається: відведення земельних ділянок у власність юридичним 

особам; використання земельних ділянок для проведення містобудівних, 

архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, земляних і підводних 

робіт, виконання яких може позначитися на стані об’єктів археологічної спадщини; 
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зміна цільового призначення земельних ділянок для потреб будівництва та інших 

цілей, що може негативно вплинути на об’єкти археологічної спадщини». Також 

чітко вказувалося на те, що «відсутність висновку за результатами наукової 

археологічної експертизи є підставою для відмови в погодженні проектів 

землеустрою, зазначених у частині другій цієї статті» [3]. Відповідні зміни були 

внесені й до Закону «Про охорону культурної спадщини». 

По-друге, окрім зазначеного Законом України № 365 від 2 липня 2013 року 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних 

відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок» були внесені 

зміни до ст. 1861 Земельного кодексу України, якими, зокрема, передбачалося, що 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, «розташованої на 

території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних 

зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також погодженню з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони культурної спадщини», а «розташованої на території земель історико-

культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх 

охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-

культурного призначення... підлягає також погодженню з органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, 

відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської 

міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини» [4]. 

Таким чином, була здійснена легітимізація заборони для органів охорони 

культурної спадщини включати археологів до проведення погоджень проектів 

землеустрою та загалом проводити будь-які обстеження чи експертизи земельних 

ділянок, що відводяться, що у свою чергу призведе до знищення археологічних 

пам’яток [5]. 

Останні десятиліття на теренах України більшого розповсюдження набуває 

хобі пошуку предметів старовини за допомогою металодетекторів, які з кожним 

роком стають більш доступними для представників різних соціальних верств 

населення через здешевлення вартості. З правової точки зору нікому не 

забороняється ходити по полю, ярам, лісам тощо, з такого роду технікою. Законом 

не забороняється шукати скарб, але впроваджені деякі обмеження, наприклад, 

ст. 343 Цивільного кодексу України дає визначення скарбу та пояснює за яких 

обставин громадянин набуває право власності на нього. Необхідно відмітити, що 

у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, 

право власності на нього набуває держава [8]. Проте, чи дотримаються громадяни 

чинного законодавства, відповідь залишається відкритою і по великому рахунку 

на совісті кожного, хто долучається до пошукової діяльності. 

На жаль багато громадян ставляться зневажливо до норм закону та не 

розуміють або не хочуть зрозуміти, що своїми діями вчиняють пограбування, 

мародерство, пошкодження пам’яток археології. У той момент, коли людина 



 239 

знаходить та викопує той чи інший артефакт, то не зважає на те, що це вилучена з 

контексту річ, яка насправді несе в собі набагато більше інформації та цінність, а 

ніж грошова ціна за предмет, який виготовлено з певного металу, оздобленого 

декором чи написами тощо. Більшою проблемою є та обставина, що держава не 

карає осіб, які вдаються до таких протиправних діянь. Навіть більше, практично 

немає дієвих механізмів покарання за порушення Закону «Про охорону 

культурної спадщини», зокрема, доведення до аварійного стану або знищення 

пам’яток, будівництво в охоронних зонах тощо. Штрафні санкції не є дієвими, 

оскільки порушники закону завжди мають можливість відбутися за згадані дії 

штрафом, який закріплений у ст. 44 Закону «Про охорону культурної спадщини» 

та у ст. 298 Кримінального кодексу України [6]. 

З огляду на все вище викладене, маємо підсумувати, що однією з 

найважливіших сфер діяльності, що опинилася сьогодні в Україні в складній 

ситуації, є сфера збереження культурної спадщини, зокрема археологічної 

спадщини. Рівень якості законодавчої бази необхідно доопрацьовувати, задля 

припинення маніпуляцій в корисних цілях правовими нормами в 

пам’яткоохоронній сфері, якими користуються суб’єкти економічної діяльності та 

прості громадяни. А також унеможливлення скарбошукацтва на територіях 

пам’яток археології, або на законодавчому рівні необхідно упорядкувати цю 

проблему з дотриманням певних норм та правил із залученням зарубіжного 

досвіду. В решті решт для досягнення реальних результатів з ліквідації цієї 

проблеми необхідна ґрунтовна спільна робота засобів масової інформації, 

археологічної спільноти та інституцій для побудови діалогу із суспільством, 

проведення постійної популяризації археологічної науки та дотримання 

громадянами чинного законодавства в сфері культурної спадщини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Захист дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку – проблема 

національного значення, яка повинна розглядатися і розв’язуватися в різних 

контекстах: історичному, соціологічному, культурологічному, демографічному, 

педагогічному та юридичному. Мова йде про закріплення певними законами та 

іншими нормативно-правовими актами чітко визначених правил, норм, стандартів 

і вимог щодо організації життєдіяльності дитини. 

Проте законодавчі межі проблеми захисту прав дітей не можуть бути раз і 

назавжди заданими і завершеними. Тому це питання залишається актуальним та 

має дискусійний характер, а закріплення на законодавчому рівні може 

змінюватись відповідно до вимог сьогодення. 

Чинні для України міжнародно-правові акти універсального характеру про 

захист прав дітей та підлітків можна поділити на декілька блоків, зокрема, це 

базові міжнародно-правові акти про захист прав людини, міжнародні договори 

ООН про захист прав людини, конвенції Міжнародної організації праці та 

конвенції Гаазької конференції з міжнародного приватного права [3, с. 49]. 

Крім того хочемо звернути увагу на чинні та обов’язкові для України 

конвенції Ради Європи про права дітей та підлітків, а саме: Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, від 4 листопада 1950 року і відповідні 

протоколи до неї, Європейська конвенція про визнання та виконання рішень 

стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20 травня 

1980 року. Вона набрала чинності для України 1 листопада 2008 року, 

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, 

що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року, що 

набрала чинності для України 1 вересня 1997 року, Європейська конвенція про 

здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року, що набрала чинності для України 

1 квітня 2007 року та інші. 

Окремо потрібно виділити міжнародні документи, що не мають статусу 

міжнародних договорів, – декларацій і резолюцій міжнародних організацій, 

підсумкових документів, спільних заяв-платформ тощо. Такі міжнародні документи, 

особливо ті, які носять універсальний характер, не слід недооцінювати, оскільки в 

них висловлена певна позиція значної кількості держав, що засвідчує їх ставлення до 

відповідних проблем. Відсутність правового (юридично обов’язкового) характеру у 
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таких документів надає можливість широкого їх використання з метою висвітлення 

та підтримки позитивного досвіду, для формування певного стандарту поведінки, що 

може призвести до змін у суспільстві, для пропонування певних моделей змін у 

законодавстві [4, с. 46]. 

Головний законодавчий акт, який впроваджує виконання положення 

Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р., є Закон України «Про 

охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III. Зокрема, у ньому 

імплементовано виконання основних прав дитини, передбачених у Конвенції про 

права дитини, а також конвенційне визначення поняття «дитина»: дитина – це 

особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до 

неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше [2, ст. 1]. 

Крім того, в Законі Укpaїни «Пpo oxopoну дитинcтвa» встановлюються 

основні засади державної політики у цій сфері з метою забезпечення реалізації 

прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний 

розвиток. 

Наприклад, у ст. 10 цього закону кожній дитині гарантується право на 

свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у 

сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на 

принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають 

приниження честі та гідності дитини. 

Держава здійснює захист дитини від: 

– усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого, 

жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, 

у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють; 

– втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, 

наркотичних засобів і психотропних речовин; 

– залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та 

течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних 

матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення 

до азартних ігор тощо [2, ст. 10]. 

Дуже важливим є те, що цим документом дepжaвa пepecлiдує мeту 

зaбeзпeчeння нaйкpaщиx iнтepeciв дитини, щo пepeдбaчaє дiї тa piшeння, 

cпpямoвaнi нa зaдoвoлeння iндивiдуaльниx пoтpeб дитини, вiдпoвiднo дo її вiку, 

cтaтi, cтaну здopoв’я, ocoбливocтeй poзвитку, життєвoгo дocвiду, poдиннoї, 

культуpнoї тa eтнiчнoї нaлeжнocтi тa вpaxoвують думку дитини, якщo вoнa 

дocяглa тaкoгo вiку i piвня poзвитку, щo мoжe її виcлoвити. 

На cьoгoднiшнiй дeнь в Українському законодавстві нaлiчуєтьcя близько 

пiвcoтнi нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв які стосуються питaнь coцiaльнo-пpaвoвoгo 

зaxиcту дитинcтвa, зокрема: Кримінальний кодекс України, Ciмeйний кoдeкc 

Укpaїни, Зaкoн Укpaїни «Пpo ocвiту», Закон України «Про попередження 

насильства в сім’ї», Зaкoн Укpaїни «Пpo дepжaвну дoпoмoгу ciм’ям з дiтьми», 
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Зaкoн Укpaїни «Пpo ocнoви coцiaльнoгo зaxиcту бeздoмниx гpoмaдян i 

бeзпpитульниx дiтeй», Зaкoн Укpaїни «Пpo зaбeзпeчeння opгaнiзaцiйнo-пpaвoвиx 

умoв coцiaльнoгo зaxиcту дiтeй-cиpiт тa дiтeй, пoзбaвлeниx бaтькiвcькoгo 

пiклувaння», Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 

та багато інших законів, указів, постанов і рішень уряду наказів, інструкцій тощо. 

На жаль, доводиться констатувати, що при наявності досить великої та 

розвиненої нормативної бази з питань охорони дитинства фактична реалізація 

закріплених норм має суттєві перешкоди, зазнає серйозні труднощі. З одного боку 

причиною такого стану справ є негативні процеси у cфepi eкoнoмiки, ocвiти, 

oxopoни здopoв’я, культуpи тoщo. З іншого боку, можемо переконатись в тому, 

що зaкoнoдaвcтвo Укpaїни щoдo oxopoни пpaв дитини мaє бiльш дeклapaтивний, 

нiж пpaктичний xapaктep. 

Важливо пам’ятати, що посилення правових гарантій збоку держави, 

пoлiпшeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo cтaнoвищa в кpaїнi, удocкoнaлeння 

пpaвooxopoннoї дiяльнocтi, cвoєчacнoгo poзкpиття i poзcлiдувaння злoчинiв, 

зaбeзпeчeння нeвiдвopoтнocтi пoкapaння є безумовних фактором уcпiшної та 

дієвої пpoтидiєї злoчиннocтi пpoти дитинcтвa. 
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ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ 

 

Реалізація права людини на життя неможлива без створення передумов для 

зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної небезпеки. 

На жаль, у сучасних складних для нашої держави умовах спостерігається стійка 

тенденція до збільшення кількості й тяжкості наслідків надзвичайних ситуацій 

(НС) різної ґенези. Звичайно, найбільшим викликом наразі можна вважати 

пандемію коронавірусу COVID-19, який перетворився на реальну загрозу 

національній безпеці. При цьому боротьба з поширенням коронавіруса має 

здійснюватися комплексно та охоплювати заходи для підтримки системи охорони 

здоров’я, захисту економіки та забезпечення громадського порядку і безпеки. 

Але поширення коронавірусу не є єдиною проблемою у сфері захисту населення і 

територій від НС, яка постає перед державою. Так, річницю аварії на 

ЧАЕС Україна зустрічає масштабними згарищами на місці найбільших пожеж за 

всю історію Зони відчуження та країни. Пожежа тривала майже місяць, хоча на її 

гасіння були кинуті безпрецедентно великі сили [1]. Відбуваються глобальні 

зміни клімату та погіршення екологічного середовища, наслідком чого є 

виникнення масштабних НС природного характеру, екологічних катастроф, нових 

хвороб, зростання дефіциту водних ресурсів та продовольства. Тривають бойові 

дії на сході нашої країни, зберігається реальна загроза вчинення терористичних 

актів, у тому числі актів екологічного (в тому числі техногенного) тероризму. 

Існуюча в Україні модель організації цивільного захисту, створена у процесі 

реформування системи цивільної оборони радянського зразка на основі 

європейської моделі забезпечення захисту населення і територій від наслідків 

НС в рамках колективних систем безпеки, виявилася не здатною достатньо 

ефективно реагувати на масштабні загрози сучасності. Таке становище 

спричинено декількома чинниками. По-перше, наша держава не може 

гарантовано сподіватися на підтримку інших країн у межах колективних систем 

безпеки. По-друге, недостатня ефективність довгострокового планування у сфері 

забезпечення національної безпеки. По-третє, надзвичайно обмежені фінансово-

економічні можливості держави. По-четверте, зберігається інертність окремих 

складових сектору безпеки та оборони, їх нездатність до швидких реформ у 

контексті зміни безпекової парадигми [2]. Відповідно, актуальним науково-
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практичним завданням виступає формування доктринальних підходів щодо 

підвищення ефективності діяльності у сфері цивільного захисту. 

Відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону України «Про національну безпеку України» 

передбачено що «загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети 

державної політики у сферах національної безпеки і оборони визначаються у 

Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, 

Стратегії кібербезпеки України, інших документах з питань національної безпеки 

і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і 

затверджуються указами Президента України» [3]. Згідно з ч. 3 ст. 25 ЗУ 

«Про національну безпеку України» до документів довгострокового планування у 

сферах національної безпеки і оборони віднесено Стратегію громадської безпеки 

та цивільного захисту. Процедуру розробки, погодження та затвердження 

Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту, а також основні вимоги 

щодо її змісту визначено у ст. 29 ЗУ «Про національну безпеку України».  

У своїх наукових публікаціях ми неодноразово наголошували на важливості 

розробки і прийняття документів із довгострокового планування у сфері громадської 

безпеки та цивільного захисту [2, с. 4-7]. Водночас, поєднання у одному документі 

питань громадської безпеки та цивільного захисту викликає певні застереження. 

Як слушно відзначає О. Лещенко, Стратегія громадської безпеки та 

цивільного захисту буде відображати тільки питання, пов’язані із реалізацією 

пріоритетів державної політики у сфері захисту населення і територій від НС 

мирного часу (тобто НС природного, техногенного та соціального характеру). 

Питання оцінки загрози національній безпеці у сфері воєнної безпеки та пов’язані 

із цим завдання щодо реалізації пріоритетів державної політики стосовно захисту 

населення і територій від наслідків воєнних конфліктів має відображатись у 

Стратегії воєнної безпеки України. Таке розпорошення підходів до 

довгострокового планування пріоритетів державної політики у сфері цивільного 

захисту навряд чи буде позитивно сприяти ефективній реалізації цієї важливої 

складової національної безпеки [8, с. 148-153].  

Водночас, більш доцільним є комплексне врегулювання питань 

довгострокового планування у сферах цивільного захисту (а фактично і цивільної 

оборони) з урахуванням усіх можливих надзвичайних ситуацій мирного і 

воєнного характеру. З урахуванням цього, крім Стратегії громадської безпеки та 

цивільного захисту, з урахуванням динаміки та тенденцій змін у безпековому 

середовищі, нагальною потребою видається розробка та прийняття науково-

обґрунтованої Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного, соціального та воєнного характеру.  
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Е-РЕЗИДЕНТ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні, в умовах пандемії COVID-19 в світі різко зросла потреба у 

впровадженні дистанційної роботи. На період карантину аеропорти закриті, 

громадський транспорт не працює, навіть пересування між містами обмежене. 

Проте, ділове життя будь-якої з держав світу на цьому не закінчується. Суб’єкти 

підприємницької діяльності (далі – СПД) продовжують управляти своїм бізнесом, 

проте не так, як раніше. Онлайн-управління за допомогою електронних пристроїв 

та сервісів у мережі Інтернет стає чи не єдиним способом тримати свій бізнес на 

плаву. Варто пам’ятати, що бізнес – це не лише управління командою, збір 

прибутків та створення бізнес-моделі, але й велика кількість правових аспектів 

(державна реєстрація, отримання ліцензій та дозволів, сплата податків, судові 

процеси тощо). Тож під час карантину постає проблема того, як здійснювати СПД 

свої обов’язки перед державою повністю електронно. 

Чудовим прикладом реалізації даної ідеї є концепція е-резидента 

(електронного резидента) в Естонії. За офіційним визначенням на державному 

порталі Естонії е-резидентом є іноземець, якому на підставі ідентичності держави 

громадянської належності Естонія надала можливість створення електронно-

цифрової ідентичності й видала електронно-цифрове посвідчення особи – 

діджитал-ID (з англ. digital ID) е-резидента [1]. У такий спосіб, громадяни 

іноземної держави отримують захищений доступ до електронних послуг Естонії. 

З діджитал картою е-резидента можна підписувати документи цифровим 

підписом і входити у всі портали та інфосистеми, які признають ID карту Естонії. 

Е-резидент може через інтернет засновувати в Естонії комерційне об’єднання і 

брати активну участь у його управлінні, проживаючи при цьому в іншій державі. 

Е-резидентство спрощує діловодство також для СПД, що вже інвестували в 

Естонію і створили тут підприємство. У СПД, зареєстрованих за межами 

Європейського союзу, завдяки е-резидентству з’являється зручна можливість 
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заснувати в Естонії підприємство й таким чином організувати діловодство в 

Європейському союзі [1]. 

За словами керівника зі зв’язків із громадськістю програми е-Residency 

Арно Касьяна: «У грудні 2017 року Deloitte опублікувала звіт, згідно з яким за три 

роки програма принесла Естонії 14,5 млн євро у вигляді прямих і непрямих 

податків. З цієї суми 1,5 млн євро — це прямі податки. Решта 13 млн євро – це 

непрямі податки, зібрані державою в результаті зрослого попиту на послуги у 

сфері податкових і юридичних консультацій, додаткових послуг, пов’язаних із 

веденням бізнесу. Deloitte прогнозує, що до 2025 року загальні доходи Естонії від 

діяльності учасників програми складуть до 1,5 млрд євро. Тому в Естонії 

головним завданням вважають створення зв’язків між бізнесом, створеним 

«електронними резидентами», й естонським бізнесом» [2]. 

Як можна побачити на офіційному порталі програми е-резидентства Естонії 

Україна посідає третє місце за кількістю учасників програми поступаючись лише 

РФ та Фінляндії, а щодо кількості зареєстрованих компаній – Україна посідає 

перше місце в цьому списку. Постає природнє питання: «Чому українські СПД 

створюють бізнес в Естонії?»[3]. 

На думку керівника із розвитку зовнішніх ринків програми естонського 

уряду e-Residency Олексія Воронкова: «Українці приєднуються до програми, 

оскільки вона спрощує вихід компаній на міжнародний ринок. Реєстрація бізнесу 

займає 15 хвилин, пройти її можна зі смартфона, з нього ж вдасться вести бізнес і 

далі» [4]. Арно Касьян з цього приводу додає: «Однак у першу чергу вони 

(українці) використовують електронне резидентство Естонії, щоби полегшити 

свої відносини з ринками європейських країн, спростити бюрократичні процедури 

та розширити бізнес.» [2]. 

Отже, з досвіду е-резидентства в Естонії, можна констатувати наступне. 

По-перше, українські СПД потребують спрощення процедури створення та 

управління бізнесом на території України.  

По-друге, запровадження подібної програми в Україні може мати 

позитивний ефект на економіку держави. Наразі, варто дізнатись чи були 

запропоновані подібні ініціативи урядом України. 

14 січня 2020 р. Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) України 

анонсувало про план створення е-резидентства в Україні. Як зазначено на 

офіційному сайті міністерства, попередньо первинною цільовою аудиторією 

українського е-резидентства визначили п’ять країн, що є основними 

постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай та 

Філіппіни. Серед того, що Україна може запропонувати іноземцям Мінцифра 

перераховує: 

Привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування; 

Відсутність бюрократичної тяганини; 
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Просту і зручну платформу для провадження бізнесу з доступом до всіх 

необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із застосуванням 

безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в Україні; 

Персональну консультаційну підтримку; 

Англомовний сервіс підтримки; 

Перевагами для України мають бути наповнення державного бюджету 

внаслідок оподаткування е-резидентів і оплати послуги щодо надання статусу е-

резидентства та можливість покращити національний імідж на міжнародному 

ринку IT [5]. 

Таким чином, з прикладу Естонії видно, що напрям е-резидентства є 

перспективним та може сприяти економічному розвитку держави. Проте, варто 

зауважити, що для України наразі необхідно створити міцну законодавчу базу, що 

чітко та ефективно і водночас без зайвої бюрократії, регулювала відносини е-

резидента з державою, таким чином забезпечити сприятливі умови для іноземних 

інвесторів. Нарешті, слід зауважити, що сприятливі умови повинні бути створені 

не тільки для іноземців, а і для українських СПД, для того, щоби їм не потрібно 

було ставати е-резидентами інших держав. 
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СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

Конструктивне розв’язання теоретичної проблеми адміністративно-

правового статусу суб’єктів наукового забезпечення діяльності органів системи 

МВС України передбачає визначення цього поняття, виявлення сутності та змісту 

його як юридичної категорії, а також дослідження його структури. Вирішення 

зазначених завдань дозволить сформувати концепції адміністративно-правового 

статусу суб’єктів наукового забезпечення діяльності органів системи 

МВС України, які можуть стати теоретико-методологічним підґрунтям для 

подальшої діяльності таких суб’єктів з метою вдосконалення та ефективного 

виконання поставлених перед ними завдань. 

З’ясування сутності поняття «адміністративно-правовий статус суб’єктів 

наукового забезпечення діяльності органів системи МВС України», визначення 

його складових, аналіз нормативно-правових актів, що регулюють їх діяльність 

дозволить виробити пропозиції щодо удосконалення правових норм, оскільки 

завдання законодавця і юридичної науки в цілому полягає у тому, аби знайти 

найбільш оптимальний варіант правових норм, за допомогою яких можна було б 

ефективно впливати на суспільні відносини [1, с. 40], у тому числі й у сфері 

наукового забезпечення. З огляду на зазначене, слід визначити насамперед 

суб’єктів наукового забезпечення діяльності органів системи МВС України. 

На нашу думку, до таких суб’єктів відносяться: наукові працівники, науково-

педагогічні працівники, інші вчені, відомчі наукові установи, заклади вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють, в межах, у порядку і 

у спосіб, що встановлені чинним законодавством науково-організаційну, 

наукову, науково-технічну, науково-педагогічну, експертно-криміналістичну та 

науково-інформаційну діяльність, спрямовану на удосконалення діяльності 
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органів та підрозділів, які належать до сфери управління МВС України. 

Погоджуємося із позицією О. Скоробагатько, яка на основі вивчення та 

аналізу різних підходів науковців до класифікації суб’єктів адміністративного 

права класифікувала суб’єктів, які забезпечують реалізацію державної політики у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності з питань функціонування системи 

МВС України та виконують методологічну, дослідницьку, організаційну, 

координаційну, навчально-методичну, консультативну, аналітичну, 

інформаційно-кумулятивну, комунікативну, діагностичну та експертну функції, 

необхідно як: 1) підрозділи, які здійснюють науково-організаційну діяльність; 

2) підрозділи, які забезпечують досягнення наукового результату в науково-

технічній сфері; 3) підрозділи, які реалізують науково-педагогічну діяльність; 

4) підрозділи, які отримують науковий результат на основі реалізації спеціальних 

знань у експертно-криміналістичній сфері; 5) підрозділи інформаційного 

забезпечення [2, с. 106]. 

Що стосується визначення поняття адміністративно-правового статусу, то в 

юридичній літературі існують різні підходи до його розуміння. 

Як слушно наголошує, М. Горбач, адміністративно-правовий статус 

суб’єктів адміністративного права як правова категорія – це система однорідних 

адміністративно-правових норм, які засвідчують факт формально-юридичного 

існування суб’єкта адміністративного права, а також здійснюють визначення їх 

правового становища у взаємодії з іншими суб’єктами права, державою та 

суспільством загалом. Крім того, за змістом адміністративно-правовий статус 

суб’єктів права – це взаємопов’язаний комплекс юридично закріплених 

адміністративних завдань (функцій), адміністративних прав та обов’язків, 

установлених на основі адміністративно-правових норм позитивного 

(які реалізуються владними суб’єктами адміністративного права) і негативного 

характеру (які накладаються на суб’єктів адміністративного права), що мають 

загальний, універсальний характер для всіх однорідних учасників 

адміністративно-правових відносин. [3, с. 2, 175]. 

На думку В. Авер’янова, поняття «адміністративно-правовий статус» 

охоплює комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які 

закріплено за відповідним суб’єктом нормами адміністративного права [4, с. 194]. 

У свою чергу, А. Мартинюк, визначає правовий статус як врегульоване нормами 

права місце в службовій ієрархії, визначене специфічним правовим становищем, 

що відображене у формі завдань, функцій, прав та обов’язків самих працівників, 

зафіксоване в чинному законодавстві та окремих нормативно-правових актах 

і визначає рівень ефективності діяльності самої структури [5, с. 114]. 

Під поняттям правового статусу, В. Корельський пропонує розуміти 

багатоаспектну категорію, яка: а) має загальний, універсальний характер, включає 

статуси різних суб’єктів правовідносин: держави, суспільства, особи тощо; 

б) відображає індивідуальні особливості суб’єктів і реальне положення їх у 
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системі багатоманітних суспільних відносин; в) не може бути реалізовано без 

обов’язків, що кореспондуються правам, без юридичної відповідальності в 

необхідних випадках, без правових гарантій; г) визначає права і обов’язки 

суб’єктів у системному вигляді, що дає змогу здійснити порівняльний аналіз 

статусів різних суб’єктів для відкриття нових шляхів для їх 

удосконалення [6, c. 549]. 

Отже, виходячи із загального розуміння категорії правового статусу в 

юридичній науці пропонуємо адміністративно-правовий статус суб’єктів 

наукового забезпечення діяльності органів системи МВС України розуміти як 

сукупність закріплених нормами адміністративного права у відповідних 

нормативно-правових актах прав та обов’язків суб’єктів, які забезпечують 

реалізацію державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, 

відповідальності та гарантій реалізації функцій, завдань щодо наукового 

забезпечення роботи органів системи МВС України. 

Необхідно погодитися з думкую багатьох вчених, які наголошують на 

тому, що правовий статус – категорія не тільки багатоаспектна, але й 

багатоелементна. Так, на думку М. Золотарьової, адміністративно-правовий 

статус являє собою складну юридичну конструкцію, котра включає в себе різні 

за обсягом складові елементи. Далі вона стверджує, що головним елементом є 

компетенція, що доповнюється відповідальністю, завданнями, функціями, 

організацією (структурою) та порядком діяльності (форми та методи діяльності, 

порядок створення та припинення їх діяльності) [7]. 

Для надання характеристики адміністративно-правового статусу 

колективних суб’єктів, які здійснюють наукове забезпечення діяльності органів 

системи МВС України потрібно враховувати основу діяльності, мету, завдання та 

принципи, структуру, компетенцію та повноваження суб’єктів, які здійснюють 

наукове забезпечення, а також гарантії діяльності цих суб’єктів та юридичну 

відповідальність за неправомірні дії або бездіяльність, допущені у ході виконання 

покладених на них обов’язків. 

Загалом можна вважати, що структура адміністративно-правового статусу 

суб’єктів, які здійснюють наукове забезпечення діяльності органів системи 

МВС України є нормативно врегульованою різними за юридичною силою 

нормативно-правовими актами, які визначають завдання, функції, повноваження 

та інші базові його елементи. До таких нормативно-правових актів відносяться: 

Конституція України, закони України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту» тощо, які закріплюють і регулюють 

найважливіші аспекти організації і координації наукового забезпечення діяльності 

органів системи МВС України, створюють режим відповідальності; постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України; акти Міністерства освіти та науки України, 

МВС України; Статути, положення, які визначають організацію та діяльність 
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наукових установ, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та 

інших підрозділів системи МВС України, які здійснюють наукове забезпечення; 

Правила, Інструкції, накази, інші відомі нормативно-правові акти, які 

конкретизують норми права більш загального характеру з метою регулювання 

поведінки суб’єктів правовідносин у певних сферах наукового забезпечення. 

Наявність значного масиву законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів, які визначають адміністративно-правовий статус суб’єктів наукового 

забезпечення діяльності органів системи МВС України зумовлюють необхідність 

перегляду правових позицій щодо форм організації наукової діяльності, критеріїв 

оцінки суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, детального 

регламентування підтримки інноваційних процесів, особливих режимів 

фінансування з метою підвищення мотивації науковців та інших суб’єктів наукового 

забезпечення, що розробляють та впроваджують результати своєї роботи у 

діяльність органів системи МВС України, а також удосконалення адміністративно-

правових норм, які регулюють суспільні відносини у вказаній сфері. 
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ОКРЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, 

який функціонує у цілому для задоволення потреб національної економіки та 

задовольняє потреби населення й суспільного виробництва у перевезеннях.  

Відповідно до Закону України «Про транспорт» яким визначено, що 

транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, слід 

зазначити, що до складу єдиної транспортної системи України належить [1]: 

– транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, 

автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі 

метрополітен); 

– промисловий залізничний транспорт; 

– відомчий транспорт; 

– трубопровідний транспорт; 

– шляхи сполучення загального користування. 

У загальному випадку правові, економічні, організаційні та соціальні 

основи діяльності транспортної системи регулюються, в першу чергу Законами 

України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про автомобільний 

транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про трубопровідний 

транспорт», а також транспортними кодексами і статутами окремих видів 

транспорту, зокрема, Повітряним кодексом України, Кодексом торговельного 

мореплавства України та Статутом залізниць України. 

Центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього 

господарства, надання послуг поштового зв’язку та інфраструктури є 

Міністерство інфраструктури України, яке забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та 

річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та 

використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового 

транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення 
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судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному 

транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, 

морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за 

безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському 

електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) [2]. 

Транспортна система є однією з базових галузей економіки, має 

розгалужену залізничну мережу, розвинуту мережу автомобільних шляхів, 

морські порти та річкові термінали, аеропорти та широку мережу авіаційних 

сполучень, вантажних митних терміналів, що створює необхідні передумови для 

задоволення потреб користувачів транспорту у наданні транспортних послуг та 

розвитку бізнесу [3]. 

Водночас, варто констатувати, що у складі транспортної системи України 

виділяють наступні види транспорту, а саме: автомобільний, залізничний, 

трубопровідний, морський, річковий та авіаційний. 

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення 

потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та 

вантажів автомобільними транспортними засобами.  

Залізничний транспорт – вид рейкового транспорту, що здійснює 

перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються 

залізничною колією. 

Трубопровідний транспорт – найекономічніший вид транспортування 

нафти, нафтопродуктів і газу з місць видобутку та виробництва до районів їх 

використання і переробки. 

Морський транспорт – будь-яке судно, що здатне пересуватися водною 

поверхнею (морів, океанів і прилеглих акваторій), а також просто перебувати на 

плаву і виконувати при цьому певні функції, пов’язані з перевезенням, 

зберіганням, обробкою різних вантажів; перевезенням та обслуговуванням 

пасажирів. 

Річковий транспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів та 

пасажирів внутрішніми водними шляхами. 

Авіаційний – найшвидший і найдорожчий вид транспорту, що здійснює 

перевезення пасажирів, пошти та вантажів повітряним шляхом. 

Сучасна ситуація на національному транспорті у цілому задовольняє лише 

базові потреби економіки та населення у перевезеннях за обсягом, а не за якістю. 

Рівень безпеки, показники якості та ефективності перевезень пасажирів та 

вантажів, енергоефективності, техногенного навантаження на довкілля не 

відповідають більшості міжнародних вимог. Залишається низьким рівень 

сервісного обслуговування клієнтів, недостатньо використовується наявний 

транзитний потенціал і вигідне географічне положення країни. Спостерігається 

відставання в розвитку транспортної мережі, інфраструктури, транспортно-
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логістичних технологій, мультимодальних перевезень, рівня контейнеризації, від 

європейського рівня. 

Необхідно визнати, що транспортна система Україна потребує невідкладної 

комплексної розбудови транспортної мережі, насамперед міжнародних 

транспортних коридорів, мережі швидкісних автомобільних доріг, залізниць та 

аеропортів, а також повинна задовольняти не тільки базовим потребам 

національної економіки та населення, але й відповідати світовим стандартам щодо 

швидкості, своєчасності, безпеки та екологічності транспортування. 

У цьому контексті, слід зауважити, що транспортна система України 

відноситься до пріоритетних напрямків внутрішньої політики держави, оскільки 

створення правових стимулів щодо розвитку транспортної системи є одним з 

основних резервів підвищення добробуту суспільства та економічного потенціалу 

країни, а відповідне функціонування транспорту та засобів комунікації є 

найважливішим фактором розвитку економіки й суспільства загалом. 
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ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 

 

Сучасний етап розвитку і побудови України як демократичної, правової 

держави з високим економічним та соціальним рівнем життя неможливий без 

відповідного інформаційного забезпечення, одним з інструментів якого є реклама. 

Очевидно, що на сьогоднішній день реклама це невід’ємний атрибут сьогодення, 

оскільки охоплює окремі сфери життєдіяльності людей у всьому світі: від науки і 

політики до бізнесу та культури. 

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні реклама виступає 

провідним джерелом інформації про той чи інший товар і, відповідно, може як 

принести користь, так і завдати шкоди правам і законним інтересам як виробників, 

так й споживачів товарів та послуг. Слід погодитися з тим, що зловживання з 

розміщення та розповсюдження недобросовісної реклами в умовах 

безконтрольності здатні становити загрозу загальнодержавним, суспільним 

інтересам і правам споживачів [2, с. 4]. З огляду на це виникає необхідність у 

створенні ефективних важелів функціонування та розвитку рекламних послуг, а 

також формуванні механізму захисту інтересів громадян від негативних проявів 

недобросовісної реклами шляхом забезпечення належного контролю рекламної 

діяльності з боку держави та застосування заходів адміністративного примусу в 

сфері рекламної діяльності, одним зі складових якого виступає адміністративна 

відповідальність у цій сфері. 

Враховуючи існуючі недоліки в правовому регулюванні даної сфери, з однієї 

сторони, та необхідність у реформуванні законодавства відповідно до 

європейських стандартів – з іншої, свідчить про недостатню дослідженість питань 

у сфері рекламної діяльності, у т.ч. й щодо встановлення адміністративної 

відповідальності за правопорушення у цій сфері. Викладене зумовлює актуальність 

дослідження актуальних питань щодо адміністративної відповідальності за окремі 

правопорушення у сфері рекламної діяльності [3]. 

Дослідження відповідальності завжди було одним із найважливіших 

напрямів у теорії будь-якої галузі правової науки. Аналіз адміністративно-правової 

відповідальності у сфері забезпечення надання рекламних послуг є актуальним, 

адже обізнаність громадян в юридичних особливостях регулювання даної сфери є 

низькою. Згідно статті 68 Конституції, незнання законів не звільняє від юридичної 
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відповідальності, тому, в даному контексті вітчизняна правова теорія однозначно 

потребує подібних досліджень [4, с. 110]. 

Як ми вже зазначали вище, широке застосування реклами може створювати 

ряд негативних наслідків, а порушення встановлених правил рекламної діяльності 

створює підстави для заподіяння шкоди як споживачам реклами, так і конкурентам 

рекламодавця.  

Слушною є думка О. Зими, який підкреслює, що «перше проявляється у 

введенні покупця в оману і реалізації йому недоброякісної продукції або продукції, 

яка не відповідає його потребам та вимогам, у негативному впливі на психіку 

(особливо це стосується дітей), ускладненні сприйняття інформації, забрудненої 

рекламними вставками, тощо. Причому надзвичайно широкий розмах рекламних 

кампаній призводить до того, що постраждалими стають не окремі особи чи групи 

осіб, а сотні тисяч пересічних громадян. Тобто порушення принципів рекламної 

діяльності має ознаки, характерні не лише для правопорушення, а й для стихійного 

лиха. Друге може набувати вигляду порівняльної та недобросовісної реклами. 

Це види недобросовісної конкуренції, які можуть надавати незаконні переваги 

недобросовісному рекламодавцю і заподіювати шкоду його конкурентам» 

[5, с. 60]. 

У зв’язку з цим, чинним законодавством передбачена можливість здійснення 

контролю за дотриманням законодавства про рекламу та встановлена відповідальність 

за порушення у цій сфері. Так, відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про рекламу» 

[6] одним із видів відповідальності за порушення норм законодавства про рекламу 

визначено адміністративну відповідальність, яка встановлюється Кодексом України 

про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Необхідно констатувати, що на 

сьогодні КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за такі порушення норм 

законодавства про рекламу, як: реклама заборонених знарядь добування (збирання) 

об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1); встановлення рекламоносіїв на 

автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах без погодження з 

уповноваженим підрозділом Національної поліції (ст. 140); порушення встановлених 

законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів 

(ст. 156-3); порушення порядку політичної реклами (ст. 212-14) [7] тощо.  

Окремо хотілося б звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо 

розміщення несанкціонованої реклами. Незважаючи на те, що Закон України «Про 

рекламу» визначає перелік загальних вимог до форми, змісту та місця 

розташування реклами, нажаль останнім часом простежується збільшення 

кількості несанкціонованої реклами як на окремих будівлях та транспорті, так й на 

парканах, стовпах, стінах та дверях будинків, дитячих майданчиках, смітниках, 

дорожніх знаках, і навіть на деревах. Зазначена реклама, як правило, 

виготовляється на паперових носіях, які під впливом дощу та сонця швидко 

втрачають зовнішній вигляд, чим ще більше псують та спотворюють вулиці міст та 

селищ. До того ж, варто підкреслити, що зміст переважної більшості такої реклами 
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досить швидко втрачає свою актуальність, але все однак вона довгий час 

залишається на місці свого початкового розташування. 

З огляду на це викликає занепокоєння також ситуація щодо розміщення 

зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини, яка призвела до того, що 

зовнішній вигляд міст, їх історичних центрів та пам’яток, втратив первісну 

значимість. Збільшення кількості зовнішньої реклами позбавляє можливості 

жителів та гостей міст відчувати себе долученими до історії і відволікає увагу як 

водіїв, так й туристів. Слід погодитись з тим, що хаотичне та часто нерозумне 

розміщення тимчасових споруд, які використовуються для розміщення зовнішньої 

реклами, завдає естетичної та практичної шкоди містам. Звернення і скарги 

жителів міст щодо необхідності обмеження кількості зовнішньої реклами органами 

місцевого самоврядування не можуть бути задоволені через прогалини в 

законодавстві, які дозволяють і підтримують такий стан речей, за якого 

рекламодавці і власники рекламних площ безсистемно захаращують простір [8]. 

З метою протидії засиллю несанкціонованої реклами для забезпечення 

чистоти на вулицях міст та селищ України, збереження пам’яток культурної 

спадщини від недобросовісних розповсюджувачів реклами та економії коштів 

міських бюджетів, що витрачаються на прибирання вулиць від несанкціонованої 

реклами та косметичного ремонту фасадів будинків через розміщення рекламних 

написів чи малюнків, на наш погляд, необхідно внести відповідні зміни до ст.ст. 

92, 212-14 КУпАП та ст. 16 Закону України «Про рекламу» щодо встановлення: 

солідарної відповідальності рекламодавця та розповсюджувача за розміщення 

несанкціонованої реклами, відповідальності за розміщення зовнішньої реклами на 

пам’ятках культурної спадщини, в їх охоронних зонах, об’єктах, що включені до 

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та в їх охоронних (буферних зонах). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що попри наявності у чинному законодавстві 

України положень щодо адміністративної відповідальності у сфері рекламної 

діяльності, ситуація у зазначеній сфері за окремими напрямками на жаль поки не 

відповідає вимогам сьогодення та потребує реформування відповідно до 

європейських стандартів. Зокрема, це стосується, перш за все, встановлення 

солідарної відповідальності рекламодавця та розповсюджувача за розміщення 

несанкціонованої реклами, а також притягнення до відповідальності за розміщення 

зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини, в їх охоронних зонах, 

об’єктах, що включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та в їх 

охоронних (буферних зонах). 
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ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Сьогодні у світі виробництво фармацевтичних препаратів є однією з 

найперспективніших галузей. Протягом декількох останніх років світовий ринок 

фармацевтики демонструє стійку тенденцію зростання. Фармацевтична галузь 

посідає провідну позицію і в економіці нашої країни, оскільки є досить важливою 

складовою національного ринку і безпеки країни. 

Фармацевтична галузь України включає в себе: розробку та виробництво 

лікарських засобів і медичних виробів; оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване 

зберігання і розподіл за допомогою аптек і аптечних пунктів; підготовку кадрів для 

фармацевтичних підприємств і установ; наукові розробки та інноваційні підходи до 

створення нових ліків; оперативне інформування працівників з нововведеннями 

фармацевтичної галузі. Фармацевтична галузь у розвинених країнах відноситься до 

числа найбільш динамічних і рентабельних, але у той же час виступає як особливий 

сегмент ринку, який регулюється державними органами влади. У зв’язку з цим варто 

розкрити зміст дефініції механізму адміністративно-правового регулювання 

фармацевтичної галузі в Україні. 

У загальноприйнятому розумінні слово «механізм» трактують як 

внутрішню будову, система чого-небудь, сукупність станів і процесів, з яких 

складається певне фізичне, хімічне та інше явище [1, c. 695]. Однак як самостійне 

поняття безпосередньо в юридичній літературі не наводиться, а використовується 

тільки як складова юридичних термінів для обґрунтування певних правових явищ 

у теоретико-дослідних працях вчених [2, c. 540-789]. 

Під поняттям «регулювання» (від лат. Regulare – правило) розуміють 

впорядкування, налагодження, узгодження чогось з чимось, а «правове 

регулювання» - процес впливу держави на суспільні процеси за допомогою 

юридичних норм (норм права) [3, c. 1440]. Тому, правове регулювання будь-якої 

групи, сукупності суспільних відносин є відповіддю на певний рівень розвитку 

цих відносин, який вимагає нових засобів впливу на них, їх впорядкування. 

Під правовим регулюванням фармацевтичної діяльності в Україні 

пропонуємо розуміти сукупність правових норм, якими регулюють суспільні 

відносини, що виникають при обороті фармацевтичної продукції. 
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Норми права, безумовно, є основоположною складовою досліджуваного 

механізму, які визначають загальне обов’язкове правило поведінки, встановлює 

для суб’єкта як можливий варіант поведінки – суб’єктивні юридичні права, так і 

необхідний варіант поведінки – суб’єктивні юридичні обов’язки [4, c. 500]. 

Зовнішнє вираження норм права набувають в нормативно-правовому акті. 

Правовідносини в механізмі адміністративно-правового регулювання 

утворюють певну систему для забезпечення перекладу загальних приписів норм права 

в суб’єктивні юридичні права і обов’язки, повноваження і юридичну відповідальність 

для конкретних осіб. При цьому центром загальних юридичних зв’язків, що 

складають основу правовідносин, є правовий статус. Виділення галузевого правового 

статусу дозволяє проявитися специфіці прав і обов’язків суб’єктів їх реалізації. 

У якості основних учасників адміністративно-правових відносин 

виступають, з одного боку, державні органи влади, які контролюють 

фармацевтичний ринок, а з іншого – виробники фармацевтичної продукції. 

Додатковими суб’єктами правовідносин у цій сфері є інші учасники, які можуть 

виступати в різній організаційно-правову форму та мати особливий статус. 

Акти тлумачення норм права в досліджуваному механізмі є одним з видів 

правових актів. Вони в рамках розглянутого механізму сприяють більш якісної 

реалізації правових норм, у цілому забезпечує ефективне функціонування цього 

механізму і реалізації ним своїх завдань. 

Режим законності обороту фармацевтичної продукції є обов’язковою 

умовою досягнення мети створення та функціонування цього механізму. Для 

пересічних громадян законність являє собою засіб, за допомогою якого вони 

захищаються від порушення своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Отже, підсумовуючи, надамо авторське визначення поняття «механізм 

адміністративно-правового регулювання фармацевтичної галузі в Україні» під 

яким слід розуміти систему правових засобів та правових явищ, що у своїй 

сукупності спрямовані на державне регулювання розробки та виробництва 

лікарських засобів і медичних виробів, їх реалізації (торгівлі), підготовки кадрів 

фармацевтичної галузі, а також державна підтримка наукових розробок та 

інноваційних підходів до створення нових ліків. 
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БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ І СВІТІ 

 

Після Другої світової війни масштабні соціальні зрушення позначилися на 

становищі неповнолітніх у суспільстві, зокрема дитячо-батьківських 

правовідносинах. Так, батьківські права, обов’язки й повноваження з часом 

зазнали істотних трансформацій і опинилися в центрі уваги численних 

дослідників вітчизняного й міжнародного права.  

Що ж складає зміст батьківських прав і обов’язків – основи основ 

виховання зростаючого покоління – у європейських країнах? У Німеччині – це 

сукупність усіх прав та обов’язків батьків щодо дитини. Важливим елементом 

батьківських правовідносин є батьківська опіка («parental custody» – забезпечення 

дитини житлом, задоволення її матеріальних, духовних та інших потреб).  

Австрійське сімейне право для визначення батьківських прав і обов’язків 

послуговується терміном «obsorge», котрий визначає весь комплекс батьківських 

прав та обов’язків із утримання й виховання дитини, керування фінансами 

дитини, представлення її громадських інтересів. 

Сімейне право Франції, Португалії й Чехії містить поняття «parental 

authority» («батьківська влада»), під яким слід розуміти комплекс прав та 

обов’язків батьків, які вони реалізують задля інтересів своїх неповнолітніх дітей. 

У Італії вживано термін «батьківська правосуб’єктність», під яким слід 

розуміти сукупність усіх прав та обов’язків, котрі закон надає батькам щодо їх 

неповнолітніх дітей. Ці права та обов’язки батьки можуть реалізувати виключно 

задля інтересів дітей. 

У Іспанії батьківська правосуб’єктність визначається як patria protesta чи 

встановлена задля інтересів дітей функція, виконання якої зазвичай покладено на 

батьків чи осіб, призначених міністерством юстиції або рішенням суду. 
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Кодекс про сім’ю і опіку Польщі не містить ні терміна «батьківська 

правосуб’єктність», ані терміна «батьківська влада». Доктрина сімейного права 

Польщі включає зміст батьківських правовідносин, установлених законодавством 

обов’язків і прав батьків щодо їх неповнолітніх дітей, головною метою яких є 

забезпечення належного піклування та захисту інтересів дитини. 

Сімейне законодавство Греції визначає термін «батьківська 

правосуб’єктність» як усі рішення, які люди мають право приймати щодо 

особистості й майна дитини [1].  

Слід зазначити, що термін батьківських прав та обов’язків у національному 

законодавстві країн континентальної Європи не охоплює вичерпного переліку 

прав батьків щодо власної неповнолітньої дитини. Дія закону обмежується або 

вказівкою на піклування про особу дитини (її фізичний, душевний, розумовий 

стан) та її майнові інтереси, або ж ставить метою підготовку дитини до 

самостійного життя в суспільстві. У європейському сімейному законодавстві у 

сфері правовідносин батьків і дітей засвідчило, що головним правовим терміном, 

який визначає сукупність прав і обов’язків батьків, виступає parental responsibility 

(буквально «батьківська відповідальність») або ж у ряді країн parental authority 

(«батьківська влада»). Ці терміни зазвичай охоплюють увесь комплекс прав, 

обов’язків і відповідальності батьків стосовно дитини.  

Уніфіковане європейське право систематизує батьківські права за їх 

функціональним призначенням, виокремлюючи такі групи прав: 

– право виховувати дитину, піклуватися про неї, реалізувати її освітній процес; 

– право підтримувати особисті стосунки з дитиною; 

– право визначати місце проживання дитини; 

– право керувати власністю дитини; 

– право здійснювати законне представництво інтересів дитини [1].  

Ст. 12 Закону України «про охорону дитинства» також передбачає, що 

батьки або особи, які їх замінюють, мають право й зобов’язані виховувати дитину, 

піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, 

створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати 

гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці, а держава надає 

батькам або особам, які їх замінюють, допомогу в виконанні ними своїх 

обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї, сприяє розвитку мережі 

дитячих закладів [2].   

Відповідно до ст. 150 СК України саме батьки зобов’язані надавати дитині 

належне батьківське виховання, це їх основний обов’язок стосовно  свого нащадка, у 

той час як право на виховання є одним з основних прав дитини у сфері сімейних 

правовідносин. При цьому процес виховання дітей не дає можливості вичерпно 

розкрити в законі зміст батьківських прав та обов’язків. Тому законодавець 

обмежився загальною вказівкою на те, що батьки зобов’язані виховувати дитину в 
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дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого 

народу, своєї Батьківщини. Як і в інших європейських країнах, право дитини на 

здійснення її виховання передовсім спрямоване на батьків, які мають переважне 

право перед іншими особами на особисте виховання дитини. Інші члени сім’ї 

(бабусі, дідусі, брати, сестри тощо) також здійснюють певний вплив на виховний 

процес дитини – так би мовити, вносять свою частку, проте в своїй більшості такі дії 

мають характер спілкування та/або турботи про зростаюче покоління. Проте саме 

батьки корегують та відшліфовують отримані дитиною поради, навички у 

спілкуванні, вчинки та іншу діяльність, тобто виконують роль мірила тих суспільних 

цінностей, які отримує дитина, перебуваючи в соціумі [3]. Якщо на дитину 

негативно впливають інші особи, зокрема й члени сім’ї (бабуся, дідусь тощо), 

необхідних заходів вживають батьки неповнолітньої особи з метою усунення 

неналежного виховного впливу на їхню дитину. 

У світлі розглядуваного питання не можна оминути Регламенту Біс 

Брюссель II, котрий має безпосередній стосунок до України, яка натепер прагне 

членства в ЄС, установлює термін parental responsibility, під яким слід розуміти 

всі права та обов’язки стосовно особи чи майна дитини, котрими фізична чи 

юридична особа наділена судовим рішенням, вказівкою законодавчого акта чи 

угодою, що має юридичну силу. Термін включає визначення прав на спільне 

проживання з дитиною й виховання, а також право на доступ до дитини. 

Відповідно, термін «holder of parental responsibility» означає будь-яку особу, 

наділену батьківськими правами і обов’язками стосовно дитини. Природньо, що 

такими особами передовсім виступають батьки. Саме вони є природніми 

опікунами дитини. Саме вони мають переважне право на здійснення батьківських 

прав і виконання батьківських обов’язків – є головними носіями батьківських 

прав і обов’язків. Втім, трапляються випадки, коли батьківські права і обов’язки 

виконують інші суб’єкти – фізичні особи (опікуни, прийомні батьки) і державні 

органи. Так, у принципах, розроблених Європейською комісією з сімейного права, 

може бути більше двох осіб, які несуть батьківські обов’язки [4]. 

Отже, вітчизняна законодавча база щодо прав, обов’язків та повноважень 

батьків загалом є суголосною нормам міжнародного права, як і наші реалії з часом 

дедалі більше стають його невід’ємною частиною. Тому видається доцільним 

застосовувати найбільш успішний механізм їх дії на прикладі ряду розвинених країн 

світу для можливої імплементації в українську правозастосовну практику. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

На сьогодні в Україні відбувається процес адаптації законодавства до вимог 

Європейського Союзу (далі – ЄС), що також пов’язаний із змінами способу життя 

людей, удосконалення комплексу суспільно-економічних відносин. 

Зауважимо, що правова система ЄС ґрунтується на спільних для всіх 

правових систем фундаментальних принципах права, зокрема справедливості, 

рівності, гуманізмі, які конкретизовані у положеннях Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також у інших міжнародних пактах чи 

установчих документах співтовариств та ЄС, що дотичні до зазначених принципів 

[1, с. 355] та в яких закріплені концепції, стратегії досягнення гендерної рівності.  

Рівність між особами обох статей – це не політичне гасло, а нагальна 

необхідність, напрям розвитку відкритого демократичного суспільства і засіб 

забезпечення прав людини. Рівність та відсутність всіх форм дискримінації є 

основою демократичної держави. 

У демократичній державі усі люди повинні бути вільні та рівні один перед 

одним незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, 

станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводиться ніякого 

розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни 

або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія 

незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у 

своєму суверенітеті (ст. 2 Загальної декларації прав людини від 1948 р.) [2]. 

Враховуючи наведене, а також з метою застосування позитивного 

міжнародного досвіду та практичних напрацювань Декларацією про державний 

суверенітет України проголошено, що Україна визнає пріоритет загальновизнаних 
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норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права (абзац 3, 

розділ Х Декларації про державний суверенітет України) [3]. Окрім, у Конституції 

України акцентовано увагу на те, що «чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України, а укладення міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до 

Конституції України (ст. 9 Конституції України) [4]. Зазначене підтверджується 

також відповідно до ст. ст. 27, 46 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів: «Учасник не може посилатися на положення свого внутрішнього права 

як на виправдання для невиконання ним договору» [5].  

Таким чином в Україні, як демократичній державі, проходить імплементація 

міжнародно-правових норм у національне законодавство. Також, відповідні 

норми, що закріплюють рівні права і свободи людини, громадянина та 

недопущення дискримінації за ознакою статі, містяться у ст. ст. 21, 23, 24, 43 

Конституції України [4] та ст. 3 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» [6].  

Наведене свідчить, що законодавство України та міжнародне базується на 

фундаментальних принципах – утвердження ґендерної рівності; забезпечення 

рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних 

обов’язків; виховання і пропаганду культури ґендерної рівності, поширення 

просвітницької діяльності у цій сфері; захист суспільства від інформації, 

спрямованої на дискримінацію за ознакою статі тощо. 

На сьогодні в Україні створюються певні умови для забезпечення ґендерної 

рівності. Слід зазначити, що позитивним прикладом у створенні таких умов в 

Україні є органи правоохоронної системи МВС. Потреба в посиленні етичних 

засад в органах системи МВС в Україні відповідає світовому вектору суспільного 

розвитку та адаптації до стандартів Європейського Союзу [7, с. 105], що ж до 

ґендерного аспекту в діяльності органів системи МВС, зауважимо, що він є дещо 

новим, однак достатньо пріоритетним у забезпеченні створення реальних умов 

рівності між чоловіками та жінками у правоохоронній системі. 

Так, з метою сприяння забезпеченню принципу рівних можливостей через 

інтеграцію ґендерної перспективи в діяльність органів системи МВС 

приймаються до уваги жіночі потреби, турботи, сподівання, так само, як і 

чоловічі. Керівництво Міністерства внутрішніх справ дотримується думки, що 

фундаментальна основа діяльності – політика рівних можливостей. Це, ні в якому 

випадку, не про паритет жінок над чоловіками та надання їм привілеїв лише за 

ознакою статі [8, с. 126-127]. 

Підтвердженням є науково-дослідна, навчальна, кадрова діяльність, а також 

робота відділів забезпечення: 

–проводяться з гендерних питань семінари, «круглі столи», навчання, 

тренінги тощо;  
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–введено посади, особи обіймаючи які, займаються гендерними питаннями;  

–розширено перелік посад (рівень, категорія), на які призначають жінок 

(із кожним роком в органах системи МВС збільшується кількість працюючих 

жінок, які несуть службу нарівні з чоловіками); 

–розробляється формений одяг із врахуванням статі тощо. 

Вказана робота, безперечно, є свідченням: 1) наближення до ґендерної 

рівності у органах системи МВС, в тому числі стосовно задоволення потреб жінок 

та чоловіків; 2) виконання рекомендацій Міжнародної організації праці про 

розвиток людських ресурсів (NISO), які передбачають забезпечення рівних 

можливостей для жінок і чоловіків у професійній підготовці та працевлаштуванні. 

На сьогодні в органах системи МВС та в державі взагалі проводиться 

робота щодо скасування розподілу професій на «жіночі» і «чоловічі», що є 

важливим кроком на шляху до гендерної рівності. У той же час, це ще не означає, 

що в Україні зникла дискримінаційна практика та не лишилося заборонених 

професій. Утім, ще актуальною залишається «скляна стеля» – умовна кар’єрна 

планка, вище якої жінка «не стрибне». Жінок не квапляться призначати бо: вони 

самі відмовляються, або не вважають, що вона справиться з обов’язками. Однією 

з причин такого ставлення є те, що окрім оплачуваної роботи на плечі жінки лягає 

хатня праця, яка вважається «жіночою». Хатня робота має ще один негативний 

вплив – виснаження жінки, що призводить до погіршення її здоров’я. Тому, у 

переважній більшості, жінкам ніж чоловікам частіше видаються листки 

непрацездатності, у зв’язку з хворобою її або дитини. Також залишається 

неоднозначна реакція на бажання чоловіків перебувати у декретній відпустці для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку він може отримати 

згідно ст. 18 Закону Україну «Про відпустки» [9]. 

Враховуючи вищевикладене, а також курс України щодо імплементації 

міжнародно-правових норм стосовно ґендерної рівності між чоловіками та жінками 

слід зауважити, що у системі МВС надалі необхідно створювати умови для 

реалізації принципу рівності незалежно від статі, в тому числі забезпечувати 

однаковий доступ до отримання освіти та професійної підготовки у системі МВС як 

жінкам та чоловікам, а також сприяти їх особистому розвитку та плануванню 

трудової кар’єри.  
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УНІТАРИЗМ У СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО  

ЛАДУ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ  

ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Конституція України, встановлюючи основи конституційного ладу та 

визначаючи українську державу як демократичну, правову та соціальну, фіксує 

найважливіші системоутворювальні ознаки її демократизму, які знаходять свій вияв 

у суверенності суспільства і держави, народовладді, поділі державної влади, 

ідеологічному, економічному та політичному плюралізмі, етнічній 

багатонаціональності і політичній єдності Українського народу, визнанні та 

гарантуванні місцевого самоврядування тощо. Також відповідно до конституційного 

проголошення України як унітарної держави, територія якої в межах існуючого 

кордону є цілісною і недоторканною (ст. ст. 1–2 Конституції України), унітаризм 

складає одну з фундаментальних засад конституційного ладу України. 

Унітаризм – це конституційно-правовий феномен, поняття, сутність, зміст, 

цілі та перспективи розвитку якого є предметом наукового інтересу протягом 

тривалого часу. Різноманіття думок щодо ключових загальнотеоретичних питань 

свідчить про актуалізацію теорії і практики будівництва унітарних держав, а 

значна теоретична база унітаризму постійно вимагає доповнення з огляду на те, 

що практика будівництва унітарних відносин динамічно розширюється, оскільки 

принципи унітаризму знаходять широке застосування не тільки в територіальній 

організації публічної влади унітарних держав, а і в процесах інституціоналізації 

засад конституційного ладу загалом, функціонування політичної, правової, 

соціальної, економічної, фінансової, духовної та інших систем суспільства. 

Унітаризм постійно розвивається, розкривається з нових сторін і вимагає 

ретельного доктринального конституційно-правового осмислення. 

Враховуючи унікальне місце у системі конституційного ладу, сучасний 

український унітаризм потребує додаткового дослідження, насамперед в аспекті 

його сутності, змісту, принципів, зміцнення в контексті забезпечення прав 

людини, децентралізації публічної влади, системних викликів та протиріч, які 

постали перед Україною в результаті анексії Автономної Республіки Крим та 

збройної агресії з боку Росії тощо. 
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Відповідні людиновимірні детермінанти та телеологічні орієнтири 

існування унітаризму мають життєутворювальне значення не лише для 

Українського народу й української держави загалом, а і людини та територіальних 

громад. Саме територія є неодмінною умовою розвитку всього державного життя. 

Територія разом з категоріями «народ» та «влада» утворює тріаду елементів, які 

формують державу [4, с. 3]. При цьому територія держави не лише уможливлює 

саме виникнення, існування, організацію та функціонування держави, виступаючи 

як «простір самовизначення народу, в межах якого держава здійснює свій 

суверенітет та свою юрисдикцію» [1, с. 6], а і стає просторовою основою свого 

поділу на складові частини – адміністративно-територіальні одиниці з метою 

створення для всіх громадян незалежно від місця їх проживання сприятливих 

умов для розвитку людського потенціалу, забезпечення необхідного рівня 

надання населенню адміністративних, соціальних та інших послуг, 

функціонування раціональної системи управління соціально-економічними 

процесами, сталого розвитку тощо.  

Традиційно поділ державної території на адміністративно-територіальні 

одиниці зумовлений географічними, історичними, економічними, соціальними, 

культурними та іншими чинниками. З огляду на це територія у просторовому 

вимірі оптимально фіксує у собі як складні проблеми загальнодержавного 

значення, так і елементарні питання людської життєдіяльності, політичні, 

економічні, духовно-моральні цінності та соціальні досягнення людини у будь-

якій галузі суспільного розвитку. В унітарній державі це загалом зумовлює 

особливу унітарну соціальність. 

Осмислення як історичного, так і сучасного досвіду унітаризму з погляду 

його місця та ролі у системі конституційного ладу через призму цивілізаційного 

підходу дозволяє зрозуміти перспективи політичного та соціально-економічного 

розвитку України як суверенної держави у віддаленому майбутньому. 

Цивілізаційний підхід дозволяє зрозуміти сенс національного досвіду унітаризму 

та порівняти його з досвідом унітаризму тих зарубіжних демократій, де він став 

стійкою цивілізаційною традицією. У цьому аспекті, зокрема, розкривається 

процес формування парадигмальної конструкції унітаризму як теоретичного 

відображення політичної, соціально-економічної, екогуманістичної, 

інформаційної та націобезпекової стратегії та практики розвитку Українського 

народу та української державності. 

Важливими є праксеологічні та функціональні характеристики сучасного 

унітаризму, які найбільш рельєфно проявляються у практиці територіальної 

організації і функціонування публічної влади та реалізації прав людини, яка 

склалася під впливом загальновизнаних ідей та принципів сучасного 

конституціоналізму та муніципалізму. 

Так, зокрема, сьогодні найбільш актуальним завданням держави та 

державної влади стає захист суверенітету, забезпечення цілісності та 
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недоторканності території України; суспільний розвиток, насамперед розвиток 

людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, 

європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття 

повноправного членства у ЄС і НАТО); відновлення територіальної цілісності в 

межах міжнародно визнаних кордонів України, розвиток оборонних і безпекових 

спроможностей, які унеможливили б збройну агресію проти України шляхом 

збільшення ціни цієї агресії; здатність суспільства та держави швидко й адекватно 

реагувати на зміну безпекового середовища й підтримувати стале функціонування 

своїх основних механізмів. Реалізація цих та інших пріоритетів має 

забезпечуватися шляхом відновлення миру та державного суверенітету на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення 

необхідного комплексу супутніх міжнародно-правових, політико-дипломатичних, 

націобезпекових, екогуманітарних та соціально-економічних заходів тощо. 

На наше переконання, однією з парадигмальних засад реалізації відповідних 

державницьких завдань та цілей має бути доктрина українського унітаризму.  

Щодо ролі муніципальної влади у відповідних процесах, то вона полягає не 

тільки у реалізації нею своїх самоврядних функцій та повноважень, а й в 

утворенні та послідовній реалізації різноманітних організаційно-правових форм, 

способів, засобів, напрямів безпосередньої публічно-самоврядної діяльності, які б 

сприяли якомога більш повному включенню населення у процес вирішення 

проблем місцевого життя, стимулюванню інтересу й ініціативи до 

самоорганізації. Саме ця обставина формує як практичне значення ефективної, 

побудованої на європейських стандартах муніципальної демократії, організації та 

діяльності муніципальної влади, так і науково-дослідницький інтерес до вказаної 

проблематики, враховуючи колосальний соціальний запит на методологічно 

осмислену інформацію, яка б висвітлювала багатогранні аспекти публічно-

владної діяльності місцевого самоврядування, зокрема й насамперед в аспекті 

зміцнення вітчизняного унітаризму та його функціонального потенціалу. 

У цьому контексті функціональна модель передбачає відображення ролі і 

значення публічної (державної та муніципальної) влади як динамічної системи та 

цілеспрямованої діяльності, через яку, власне кажучи, реалізується 

функціонально-телеологічне призначення держави та практична підвалина 

сучасного унітаризму. Адже сила сучасної демократичної держави визначається 

насамперед тим, наскільки ефективно вона виконує свої функції, наскільки є 

результативною проведена нею внутрішня та зовнішня політика. Так, унітарна 

держава має свої особливі якості, які, в тому числі, характеризують її державний 

устрій (юридичне оформлення унітаризму), що виявляються в її політиці по-

різному в кожній країні, суспільстві, у конкретних ситуаціях відповідно до 

завдань, які розв’язуються суспільством, поставленими цілями, правами, 

свободами і законними інтересами громадян, тобто це ефективна, повноцінна, 
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авторитетна й упевнена в собі держава, яка чітко виконує усі свої функції і 

соціальне призначення. 

Як вказує історія розвитку держав, механізм держави буде лише тоді 

ефективним, лише коли будуть успішно вирішуватися поставлені перед нею 

економічні, політичні та соціальні завдання, коли будуть забезпечуватися 

стабільність влади та її державно-правових інститутів, правильно 

використовуватися методи державно-правового регулювання, підтримуватися 

належний баланс у системі елементів, які складають механізм держави, а органи 

держави будуть виконувати усі покладені на них функції, тобто діяльність 

механізму держави буде відповідати корінним інтересам суспільства та громадян. 

Такий підхід свідчить про перехід у функціональній теорії держави від 

традиційного акценту на формальні її складові до так званого «людського 

чиннику» з позицій широкого гуманістичного підходу, покликаного привести до 

певної переоцінки співвідношення об’єктивних і суб’єктивних чинників у системі 

управління суспільством на користь та в інтересах останнього. Зокрема, людський 

вимір проблематики функціонування механізму й апарату держави є 

методологічною основою, що дає можливість предметніше аналізувати нові для 

юридичної науки, однак надзвичайно актуальні, важливі і дуже складні питання 

політики і права, національної безпеки і оборони, інформаційного та кадрового 

забезпечення, організації і проходження публічної служби тощо [2–3]. 

Втім, слід мати на увазі, що унітаризм не має ототожнюватися виключно з 

традиційними організаційними або функціональними атрибутами унітарної форми 

державного устрою. Унітаризм є багатовимірним соціально-політичним та 

конституційним явищем: це і ідея, і теорія, і науковий напрям, і соціально-політична 

та конституційна практика, і конституційна форма існування та функціонування 

народу (народоправство), держави (державність), регіонів (регіоналізм) та 

територіальних громад (громадоправство та муніципалізм), і історичний стан 

національної державності та української регіональної цивілізації (національна 

ідентичність), і прояв громадянськості (унітарна правосвідомість) тощо. 

Такий симбіоз сутнісних, змістових, функціонально-телеологічних та 

системно-структурних характеристик сучасного унітаризму дозволяє розуміти, 

розвивати, захищати унітарну державність. Адже тільки за умови такої 

парадигмально-конституційної, інституціональної та функціональної інсталяції у 

механізм демократичного конституційного ладу унітаристська ідея стає 

оптимальною та, по суті, універсальною основою для вирішення значної кількості 

суспільних справ, у тому числі та у першу чергу прав людини, що свідчить про 

колосальний гуманістичний потенціал сучасного українського унітаризму. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ 

 

Питання ефективності дії Конституції України має надзвичайно важливе 

значення для конституційно-правової теорії та практики сучасної держави, оскільки 

процес реалізації Основного Закону безпосередньо пов’язаний з утвердженням і 

підтриманням у суспільстві конституційного правопорядку. Необхідність його 

закріплення випливає не лише з регламентації та виконання конституційних 

приписів і норм, а також відображається на тому, якою мірою учасники суспільних 

відносин можуть здійснювати належні їм суб’єктивні права та свободи.  

Ефективність норм Основного Закону дає можливість визначити, наскільки 

повно реалізується закладений ньому регулятивний потенціал, наскільки він 

відповідає актуальним потребам людини, суспільства та держави. Проблема 

оцінки ефективності дії нормативних регуляторів суспільних відносин, тобто 

законодавчих актів не можна вважати новою. При тому, що неабияке наукове 

зацікавлення нею виявляють не тільки юристи, але й представники інших галузей 

науки (політологи, соціологи, спеціалісти з державного управління) та практики, 

проте досі питання набуло належного наукового чи практичного вирішення. 

Основною причиною такої ситуації, є багатоаспектність досліджуваного явища, а 

також постійна трансформація і залежність від економічних, політичних, 

соціальних та правових чинників. 

Ефективність кожного законодавчого акта характеризується об’єктивними, 

цілком визначеними показниками. Для здійснення якісної та всебічної оцінки 

ефективності законодавства за допомогою критеріїв ефективності необхідно чітко 

зрозуміти, що вони собою являють, для чого і яким чином вони можуть 

бути застосовані.  

Розрізняють юридичну та загальну ефективність правового регулювання. 

Юридична ефективність має місце, коли в результаті прийняття нормативно-

правового акта настають саме юридичні наслідки, що пов’язані з внесенням змін 

до правового становища окремого суб’єкта чи групи осіб. Загальна ефективність 

правового регулювання передбачає реальні зміни у різних сферах суспільних 

відносин, які мають місце в результаті впровадження нормативно-правового акта 

в практичній діяльності [1, c. 16]. 
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У процесі вивчення ефективності варто звертати увагу не на цілі 

законодавства, а перш за все на інтереси. Визначивши інтерес як співвідношення 

між необхідністю задоволення потреб різних груп, класів, окремих верств 

населення і можливістю задоволення цих потреб, можна сформувати модель, 

складові якої становлять елементи ефективності, а саме: соціальні проблеми, які 

потрібно задовольнити з допомогою конкретного нормативного акта, правові 

засоби, їх кількість та якість; здатність правових засобів задовольняти соціальні 

потреби, закріплені в нормативному акті; перспективність напрямів 

удосконалення законодавства з метою задоволення соціальних потреб за 

допомогою правових засобів [2, с. 3–13]. 

Слід погодитись з тим, що ефективність закону завжди похідна від його 

соціальної цінності. Співвідношення між соціальною цінністю і ефективністю 

закону таке, що будь-який закон може бути ефективним тільки за умови його 

соціальної цінності, але не кожний соціально цінний закон неодмінно 

ефективний. Будь-які результати, отримані шляхом оцінювання ефективності 

законів без урахування їхньої соціальної зумовленості та корисності, не тільки не 

можуть, а й не повинні використовуватися при вирішенні питання про 

необхідність удосконалення законодавства [3, с. 55]. 

Ефективність дії Основного Закону в першу чергу залежить від того, 

наскільки він сприйнятий та підтримується мільйонами громадян України. 

У зв’язку з цим вкрай важливим є формування у громадян високої правової 

культури, яка сприятиме підвищенню дієвості Основного закону держави.  

Для того, щоб Конституція не перетворилася на декларативний документ, а 

стала «живим», ефективним, реальним інструментом регулювання суспільних 

відносин, реальною складовою національної правової системи, закладені в ній 

приписи, принципи і норми мають бути втілені в життя з допомогою спеціального 

юридичного механізму.  

Основне призначення Конституції – врегульовувати поведінку учасників 

конституційно-правових відносин, а це може відбутися за умови наявності 

відповідного механізму її реалізації. Відтак, у контексті нашого дослідження 

вивчення питання механізму реалізації Конституції є важливим елементом, тому 

що воно дозволяє розвивати і удосконалювати цей механізм. Адже через механізм 

реалізації Конституції можна розкрити сутність її реалізації як динамічної, живої 

системи, що відображає реальну здатність Основного Закону впливати на 

суспільні відносини. Завдяки механізму реалізації Конституції забезпечується 

процес впровадження в життя його норм, виконання ним своїх функцій та 

адаптація до різних умов розвитку держави та суспільства.  

У суспільстві важливість механізму реалізації Конституції доводиться тим, що 

завдяки йому утверджується конституційний правопорядок, що ґрунтується на 

обмеженні публічної влади законом та гарантуванні основних прав, свобод і 

законних інтересів людини та громадянина. З огляду на це, до ключових елементів 
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механізму реалізації Конституції України слід визнати правові заходи, спрямованих 

на: по-перше, утвердження конституційної законності та правопорядку; по-друге, 

конкретизацію і деталізацію конституційних законів та їх окремих норм, що 

отримують розвиток у конституційному законодавстві; по-третє, інтерпретацію 

конституційних норм уповноваженим суб’єктом; по-четверте, належний правовий 

захист основоположних конституційних принципів і цінностей. 

Сам механізм реалізації конституції як для фізичних, так і для юридичних осіб 

починається з моменту набрання нею чинності, оскільки конституційні норми, що 

закріплюють конституційні права і свободи людини та громадянина, як і всі інші 

норм конституції, мають пряму дію. У випадку відсутності закону, що конкретизує 

конституційні права і свободи, органи державної влади та місцевого самоврядування 

зобов’язанні застосовувати відповідні положення Конституції України. 

Механізм реалізації Конституції являє собою сукупність правових 

(нормативних – законодавча база) та інституційних елементів, за допомогою яких 

забезпечується на практиці втілення в життя конституційних принципів, приписів 

і норм, і забезпечення в державі конституційної законності та правопорядку. 

Механізм реалізації Конституції за своєю сутністю є процесом втілення в 

соціальну практику її норм, що регулюють різноманітні суспільні відносини, і 

трансформує потреби учасників конституційних відносин до 

загальнообов’язкового правила поведінки. На цей механізм мають суттєвий вплив 

політична, соціально-економічна ситуації, а також рівень перш за все правової, а 

крім того й загальної культури, моралі, історичний стан розвитку суспільства і 

держави, а також інші об’єктивні та суб’єктивні фактори. 

На ефективність дії Конституції України здійснюють відчутний вплив ряд 

найрізноманітніших факторів: соціально-економічні, політичні та організаційні, 

психологічні (рівень правової культури населення, посадових і службових осіб 

державного апарату і муніципального управління), ментальні (національні 

особливості, правосвідомість нації), історичний період розвитку держави та 

суспільства (наприклад, процеси глобалізації та євроінтеграції) тощо. Зазначена 

модель впливу чинників, що впливають на реалізацію Конституції України є 

надзвичайно складною і багатовекторною, а тому не завжди можна чітко визначити, 

який із компонентів впливу тим чи іншим чином впливає на реалізацію 

конституційних норм, але їх обов’язково необхідно враховувати з позицій як 

розвитку конституціоналізму, так і становлення правової системи держави. 

Необхідно звернути увагу й на те, що міцність демократичних традицій, що 

ґрунтуються на конституційній законності та правопорядку визначається не лише 

наявністю Основного Закону, який відповідає демократичним стандартам, а й 

фактичним виконання конституційних норм усіма учасниками суспільних відносин. 

Негативний вплив на ефективність дії Конституції та рівень її реалізації в 

суспільстві здійснює ціла низка факторів, що роблять її практично недієвою інші 

здійснюють. Переважно вони пов’язані з різними ознаками, які притаманні 
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нашому суспільству та державі, а саме: недосконалість законодавства України; 

недосконалість юридичної Конституції, тому що вона суперечить фактичній 

Конституції; низький рівень розвитку правової культури і свідомості громадян; 

кризові політичні та соціально-економічні явища в суспільстві та державі; низька 

правова та політична свідомість політичної еліти в державі, яка тлумачить норми 

Конституції на свою користь. 

Ефективність дії Конституції України повинна бути забезпечена 

спеціальними засобами та механізмами, застосування яких може забезпечити 

максимальний рівень втілення конституційних приписів і норм у життя, 

забезпечення адекватності між юридичною та фактичною Конституціями, до 

яких, зокрема, відносяться: удосконалення правотворчої діяльності 

уповноважених органів та посадових осіб; розвиток узгодженого та 

розгалуженого конституційного законодавства; забезпечення залучення до 

парламенту представників різних соціальних груп та професіоналів-технократів 

різних сфер життєдіяльності суспільства; реальна конституційно-правова 

відповідальність за порушення норм Конституції України. 

Кризові політичні та соціально-економічні явища в суспільстві та державі 

здатні послабити дієвість механізму реалізації Основного Закону. Тому, 

Конституцію України та поточне конституційне законодавство України слід 

оцінювати з урахуванням тих умов, у яких воно буде в подальшому 

реалізовуватись, а також враховувати усі як позитивні, так і негативні фактори 

впливу. Тільки за таких умов можлива ефективна дія Конституції і реальний 

результат втілення Основного Закону України в суспільних відносинах. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ  

ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ  

 

Становлення України як демократичної держави вимагає не лише реального 

здійснення безпосереднього народовладдя на всеукраїнському рівні. Велике 

значення має і надання територіальним громадам права та реальної здатності 

здійснювати місцеве самоврядування безпосередньо.  

Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у 

вирішенні питань місцевого значення відбувається на трьох рівнях: 

конституційному, законодавчому та підзаконному.  

Конституція України виступає основоположним нормативно-правовим актом, 

який закріплює основні принципи, пріоритетні форми та гарантії безпосереднього 

народовладдя. Норми, що гарантують та регулюють здійснення безпосереднього 

народовладдя, розміщені в Розділах І, ІІ, ІІІ та ХІІІ Конституції [1].  

У Розділі І «Загальні засади» закріплюються основоположні норми щодо: 

визнання народу України носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, 

належність права визначати і змінювати конституційний лад виключно народові 

(ст. 5), гарантування місцевого самоврядування (ст. 6), гарантування свободи 

політичної діяльності (ст. 15) тощо [1].  

Детальне врегулювання на законодавчому рівні лише процедури здійснення 

безпосереднього народовладдя в конкретних формах є недостатнім. Реальне 

здійснення безпосереднього народовладдя можливе лише при закріпленні за 

громадянами конкретних правомочностей насамперед в політичній сфері та їх 

гарантуванні з боку держави. У зв’язку із цим фундаментальне значення має 

Розділ ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина», у якому закріплюються ряд політичних прав, що передбачають 

можливість здійснення безпосереднього народовладдя в конкретних формах. 

Зокрема, в ст. 34 закріплено право на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів та переконань, ст. 36 – право на свободу об’єднання у політичні 

партії та громадські організації, ст. 38 – право брати участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 

обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування, ст. 39 – право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити 

мітинги, походи і демонстрації, ст. 40 – право на звернення [1].  

Розділ ІІІ Конституції України, який має назву «Вибори і референдуми», 

безпосередньо стосується безпосереднього народовладдя. Стаття 69 закріплює 

положення про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, 

референдуми та інші форми безпосередньої демократії. Проаналізувавши цю 

статтю, можна погодитися з М. Ставнійчук, про певну невідповідність назви 

розділу і змісту його положень [2, c. 23]. На нашу думку, Розділ ІІІ Конституції 

України доцільно було б назвати «Форми безпосереднього народовладдя». 

У даному розділі слід було зазначити згадувані в тексті Конституції мирні збори, 

мітинги, походи, демонстрації, звернення тощо. 

Конституція України в ст. 140 закріплює, що місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі органи. Конституція не містить переліку форм 

безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого 

значення, однак у ч. 1 ст. 5 закріплюється, що носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У ст. 69 

передбачено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум 

та інші форми безпосередньої демократії [1]. Отже, виходячи з положень ст. 5 та 

69 Конституції в Україні на конституційному рівні закріплено можливість 

існування необмеженого кола форм безпосереднього народовладдя, оскільки не 

дано вичерпного їх переліку [3, с. 3]. 

На нашу думку, доцільно на конституційному рівні закріпити також такі 

основні форми участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого 

значення, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи та 

громадські слухання. У зв’язку із цим може постати питання, в якому розділі їх 

згадувати – в ІІІ під назвою «Форми безпосереднього народовладдя» або ж в ХІ 

під назвою «Місцеве самоврядування». На думку автора, логічно було б 

доповнити статтю 140 Розділу ХІ Конституції, яка закріплює, що «місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи» нормою 

такого змісту: «Безпосереднє волевиявлення територіальних громад здійснюється 

через місцеві вибори, місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем 

проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання та інші форми 

безпосереднього волевиявлення громадян. Порядок проведення загальних зборів 

громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної 

громади. Порядок внесення місцевих ініціатив та організації громадських слухань 

визначається статутом територіальної громади» [3, с. 140-141]. 
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Підсумовуючи, варто зазначити, що на сьогодні форми безпосереднього 

волевиявлення громадян на місцях закріплені лише в Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». На нашу думку, закріплення цих форм на 

конституційному рівні буде важливою гарантією права територіальних громад 

безпосередньо вирішувати питання місцевого значення, а також сприятиме 

нормативному врегулюванню цих форм на локальному рівні та широкому 

запровадженню їх в практику місцевого самоврядування. Саме на місцевому рівні 

безпосереднє народовладдя у формі зборів, правотворчих ініціатив, громадських 

обговорень є найбільш ефективним. 
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СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ 

ДУМКИ І СЛОВА В УМОВАХ  

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ 

 

Швидкий розвиток подій останнім часом вибудовує новітні умови, до яких 

Україна має пристосуватися. Реалізація права на свободу думки і слова в умовах 

загальнонаціонального карантину постає як нова проблематика, яку найближчим 

часом необхідно вирішити. Передусім, для забезпечення реалізації права на 

свободу думки і слова основоположною виступає стаття 34 Конституції України. 

Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб – на свій вибір [1]. 

На превеликий жаль, розвиток нещодавніх подій змусив уряд відповідно до 

статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

18.04.2020 № 1645-III, Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 на 

законодавчому рівні закріпити загальнонаціональний карантин. Це, в свою чергу, 

змушує звернутися до другого абзацу вищезгаданої статті Конституції України, який 

декларує можливість обмеження цих прав законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації 

або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [2]. 

У цьому ж контексті необхідно звернути увагу на статті 8, 9, 10 і 11 

Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод» від 

04.11.1950 року, які припускають порушення основних прав та свобод там, де це є 

«необхідним у демократичному суспільстві для захисту здоров’я». Відповідно до 

статті 15 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», також 

закріплюється можливий відступ від деяких прав і свобод людини та 
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громадянина, а саме: «будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, 

що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, 

яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим 

її зобов’язанням згідно з міжнародним правом» [3].  

Виходячи із практики Європейського суду з прав людини, щодо порушення 

таких прав в контексті статті 15 Конвенції, завжди коли заявник скаржиться на те, 

що його права за Конвенцією були порушені протягом періоду відступу від 

зобов’язань, Суд спочатку перевіряє, чи можуть вжиті заходи бути виправдані 

відповідно до основних статей Конвенції; і лише якщо вони не можуть бути 

виправдані таким чином, Суд переходить до визначення того, чи був відступ від 

зобов’язань правомірним (наприклад, Lawless проти Ірландії (№ 3) [4]. 

Але ні міжнародні нормативно-правові акти, ні Конституція України, ні 

Закони України та постанови Кабінету Міністрів України не забезпечують у 

повному обсязі реалізацію права на свободу думки і слова в умовах 

загальнонаціонального карантину. Так, за даними Інституту масової інформації, 

протягом березня-квітня експерти зафіксували 15 порушень свободи слова, 

пов’язаних з дією карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу. 

Зафіксовані порушення стосуються перешкоджань, застосування фізичної сили 

проти журналістів під час знімання сюжетів про дотримання карантину, 

неправомірних недопусків представників ЗМІ на засідання міськрад та райрад з 

посиланням на карантин тощо. Лідерами серед регіонів-порушників стали Київ та 

область, а також Херсонщина, де зафіксували по чотири випадки. Ще два порушення 

сталося на Дніпропетровщині та по одному випадку на Хмельниччині, Львівщині, 

Буковині, Полтавщині та в Черкасах. Так, на Хмельниччині журналістці NewsOne, 

яка знімала сюжет щодо продажу медичних масок у торговельному закладі, наклали 

гіпс на руку після нападу продавця масок. На Херсонщині одна з міськрад приховала 

від журналістів, куди витрачатиме гроші, прикриваючись карантином. Також 

монітори ІМІ розповіли про випадок у столиці, коли охоронці Києво-Печерської 

лаври перешкоджали знімальній групі «Радіо Свобода», яка висвітлювала 

карантинні заходи й працювала, зокрема, біля лаври. Загалом в першому кварталі 

2020 року в Україні зафіксували 62 випадки порушень свободи слова [5]. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що для 

зменшення кількості порушень та забезпечення реалізації права на свободу думки 

і слова в умовах загальнонаціонального карантину необхідна актуалізація даної 

проблематики в колі науковців, юристів, парламентарів та інших посадовців, а 

також громадськості. Також вартим є вивчення досвіду зарубіжних держав у 

протидії порушенням чи обмеженням прав і свобод людини в аналогічних умовах. 
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ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА 

ГРОМАДЯНИНА: ЕВОЛЮЦІЯ Й РОЗВИТОК,  

СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ 

 

Конституційні права та свободи людини і громадянина є традиційно 

актуальною проблематикою наукових досліджень. У системі конституційних прав 

і свобод людини і громадянина політичні права і свободи є пріоритетними та 

закріпленими нормами внутрішнього законодавства та міжнародного права.  

У сучасний час політичні права і свободи громадян вимагають свого 

переосмислення та наповнення їх новими сенсами і змістами. Повноцінна 

реалізація громадянами політичних прав і свобод сприяє безпосередньому 

втіленню на практиці принципів демократії та верховенства права. Утвердження 

та реалізація  політичних прав і свобод є складовою формування громадянського 

суспільства та політичної нації для більшості держав світу.  

Як зазначає А. Колодій, попередниками терміна «права» (англ. rights) були 

терміни «вольності» (liberties) та «привілеї» (анг. franchise) [1, с. 268]. Виникнення 

політичних прав та свобод людини сягає своїм корінням часів давньої Греції та 

Риму. Давньогрецький філософ Аристотель першим в історії правової та 

політичної думки вказав на відмінність людини від тварини, що заснована на 

розумі людини та назвав людину суспільною  та політичною істотою був [2, с. 9]. 

Найпершими формами реалізації політичних прав і свобод були участь у виборах, 

публічне обговоренні та прийняття законів, участь у здійсненні судочинстві. Але 

слід зазначити, що за часи Античності політичними правами володіли лише ті 

особи які мали приватну власність та були громадянами античних міст полісів.  

Епоха Середньовіччя зробила крок назад щодо укріплення політичних прав 

особи, натомість звузило коло суб’єктів політичного життя до окремих категорій, 

- зокрема лицарів та феодальної аристократії. Боротьба за утвердження 

політичних прав стала відповіддю на посилення центральної влади в Європі під 

час становлення нових абсолютистських держав. Особливо інтенсивним був 

розвиток  та боротьба за політичні права у Великобританії, що формалізувалося у 

таких правовстановлюючих  документах, як Велика хартія вольності 

(Magna Charta Libertatum) 1215; Петиція про права (Petition of Rights) 1628; Хабеас 

Корпус Акт (Habeas Corpus Act) 1679; Біль про права (Bill of Rights) 1689. 

Реформація та конфесійний плюралізм, що виникли разом із нею, можна 

розглядати як подальші етапи розвитку прав людини [3]. 
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Таким чином, боротьба проти соціальної несправедливості призвела до 

розвитку основних прав у політичних процесах. Спочатку мова йшла про майнові 

права, що належали тільки окремим групам певної політичної спільноти, які 

поступово поширювалися і на більшу групу власників (буржуазії). Жінки та раби 

тривалий час були позбавлені громадських прав. 

Становлення основних прав у процесі обмеження влади абсолютистської 

держави та в визвольній боротьбі проти феодальних структур в Європі відповідає 

в політичній теорії договірним теоріям Джона Локка (1632-1704) та Жана-Жака 

Руссо (1712-1778), Томаса Гоббса (1588-1679), Гуто Гроція та інших. Зокрема, 

Джон Локк розглядає права на життя, свободу та власність як ті, які не надані 

суверену в суспільному договорі, і тому суверен повинен їх поважати [4]. 

Гуто Гроцій наголошував на тому, що людина разом із правами має й обов’язки. 

Дотримання угод та договорів закріпило взаємну залежність між людиною та 

владою, таким чином, що людина мала законне право вимагати дотримання 

договірних зобов’язань з боку держави, а у разі недотримання їх – право на 

законний опір [2, с. 14].  

Практична філософія Іммануеля Канта (1724-1804) стала фундаментальною 

основою для політичної філософії прав людини. На думку мислителя, люди 

наділені практичним, що дозволяє самим створювати закони для себе. Відповідно, 

він встановлює категоричний імператив моральних дій, який полягає у 

наступному: «Дійте таким чином, що ти, як уособлення людства, використовував 

інших завжди як ціль, і ніколи як засіб» (нім. мовою: «Handle so, dass Du die 

Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit 

zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst») [5]. Для Канта це означає, що 

свобода кожної людини повинна бути захищена інституцією та обмеженням 

закону. Свобода, таким чином, на думку філософа є апріорним принципом усієї 

правової системи і стає основним правом людини: «Свобода (незалежність від 

свавілля) наскільки вона може співіснувати з будь-якою іншою свободою згідно із 

загальним законом, це єдине першопочаткове та оригінальне право, яким володіє 

кожна людина в силу того, що вона є людиною [6].  

Слід зазначити, що розвиток та утвердження політичних прав та свобод у 

країнах світу значною мірою залежало від форми державного правління. 

У країнах де тривалий час превалювала монархічна форма правління, люди були 

передусім підданими певного монарха, тому мали перш за все обов’язки, а права 

були даровані монархом і мали сприйматися з вдячністю за монаршу милість. 

У республіках, де сформувався інститут громадянства, зберігався розумний 

баланс обов’язків та прав громадян [2, с.15]. Запровадження загального виборчого 

права наприкінці XIX ст. в Європі легітимізувало для дорослого чоловічого 

населення політичну діяльність, а членство у масових політичних організаціях 

відкрило нові можливості для політичної участі громадян.  
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В Україні нормативне закріплення прав людини, у тому числі і політичних 

прав, походить з «Руської правди», міжнародних договорів та інших юридичних 

актів Київської Русі. Як зазначає А. Колодій, в Україні теорію суспільного 

договору щодо походження держави задовго до Г. Гроція, Дж. Локка і Т. Гоббса 

обґрунтував український філософ, публіцист та історик С. Оріховський-Роксолан. 

Теорію природніх прав розробляли й такі українські філософи, як П. Русин, 

Ф. Прокопович, Я Козельський, П. Лодій, Г. Сковорода та інші [1, с. 270]. 

З позицій сучасності основними датами розвитку політичних прав людини 

можна без сумніву вважати появу таких основоположних правових документів у 

США, як Декларація прав Вірджинії (1776), Декларацією про незалежність США 

(1787) та Конституцією Сполучених Штатів (1789), а також Декларацію про права 

людини та громадянина (1789) у Франції та пізніше Загальна декларація прав 

людини (1948), яка була ратифікована та імплементована у внутрішнє 

законодавство більшістю  європейських держав після закінчення Другої світової 

війни. З ними пов’язують виникнення правого дискурсу у сфері прав людини.  

Основоположними діючими міжнародними правовими документами у сфері 

становлення та захисту прав людини та громадянина, та зокрема, у сфері 

політичних прав, є Декларація прав людини і громадянина (ст.21),  Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права (ст.25), Конвенція проти расизму (ст. 5 

Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації), 

Конвенція про права жінок (ст. 7 Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок), Конвенція для трудових мігрантів (ст. 41 та 42 

Конвенції про трудящих-мігрантів), Конвенція про права на інвалідність (ст. 29 

Конвенції про захист прав людей з інвалідністю), Європейська конвенція з прав 

людини, Перший додатковий протокол до ЄСПЛ (ст. 3). 

У вітчизняній науковій правовій літературі визначення політичних прав і 

свобод є різноманітні, що залежить від авторського погляду дослідника. У загальній 

теорії держави і права політичні права переважно визначають як можливості людини 

брати участь у державному і громадському житті, впливати на діяльність 

різноманітних державних органів, а також громадських об’єднань політичного 

спрямування (зокрема, права на громадянство) [7, с. 149]. У конституційному праві 

політичні права розглядаються як участь у формуванні представницьких органів 

державної влади та місцевого самоврядування; участь у державному управлінні 

суспільством; участь у створенні і діяльності громадських об’єднань; державний 

захист від порушень прав і свобод людини) [8, с. 115]. Політичні права також 

визначають як права, що належать людині як члену політичного співтовариства, 

коли він виступає насамперед як громадянин держави. Політичні права 

забезпечують у результаті реалізацію можливості брати участь в управлінні 

державою, у вирішенні найважливіших питань суспільного життя. До них належать 

виборче право, свобода слова, свобода зборів і свобода друку [9, c. 79]. 
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В адміністративному праві політичні права і свободи визначаються як  

можливість громадян брати участь у публічному управлінні державними 

справами, реалізувати своє волевиявлення щодо об’єднання в політичні партії, 

громадські об’єднання, рухи, проведення мирних зібрань, мітингів і демонстрацій 

тощо[10, с. 105]. Загалом, за визначенням В. Авер’янова, «адміністративне право 

має визначатися як «право забезпечення і захисту прав людини» [11, с. 10]. Серед 

завдань адміністративного права Р. Мельник та В. Бевзенка можна виділити суто 

політичні права, такі як конкретизація прав та свобод приватних осіб, які можуть 

реалізовуватися у сфері публічного адміністрування (реалізація конституційної 

формули «утвердження прав і свобод людини», формування досконалих 

механізмів реалізації прав та свобод людини і громадянина у сфері публічного 

адміністрування (реалізація конституційної формули «забезпечення прав і свобод 

людини»); поліпшення механізмів контролю інституцій громадянського 

суспільства за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації [12, с. 62]. 

На нашу думку, політичні права і свободи можна визначити, як певні , 

юридично забезпечені можливості особи, якими володіють переважно 

громадянам конкретної держави, що забезпечують участь особи у державних 

справах та прийнятті важливих рішень у соціально-політичній сфері; дозволяють 

здійснювати контроль над органами державної влади та забезпечують захист 

особи від держави. 
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ОЗНАКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ 

ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

 

Актуальність дослідження сутності та стану реалізації конституційного 

принципу рівності громадян перед законом у публічному управлінні обумовлена 

його значенням у сучасній демократичній правовій державі, оскільки він є 

складовою принципу верховенства права, обов’язковою ознакою правової 

держави та найважливішим критерієм цивілізованості всієї її правової системи, а 

також невід’ємною засадою функціонування органів публічної влади.  

Необхідно охарактеризувати ознаки конституційного принципу рівності 

перед законом:  

– регулятивність. Загальновідомо, що регулювання суспільних відносин є 

головною функцією права і  принципів права зокрема. Таке регулювання 

здійснюється за допомогою механізму правового регулювання, під яким 

розуміють цілісне, результативне упорядкування і  організацію суспільних 

відносин за допомогою системи правових засобів, згідно з вимогами соціально-

економічного і політичного рівня розвитку суспільства [4, с. 121]. Безперечно, 

регулятивність є важливою характеристикою принципу рівності громадян перед 

законом, адже цей принцип має насамперед практичне значення і визначає 

загальну вимогу законодавства України щодо рівного ставлення до будь-якого 

громадянина України, незалежно від його статті, віку, майнового стану та інших 

характеристик, рівних можливостей реалізації прав та інтересів кожного; 

– нормативність. По суті вона є специфічним проявом нормативності 

самого права і полягає у здатності принципів права охоплювати своїм 

регулюванням широке коло суспільних відносин через певні масштаби поведінки, 

якими є норми.  

Фактично нормативність як ознаку принципу рівності громадян перед 

законом можна розглядати з позиції того, що вона встановлює межі поведінки 

суб’єктів права. Ця вимога стосується як самих громадян, так і інших суб’єктів 

права, які залучаються до процесу реалізації прав і законних інтересів громадян. 

Так, наприклад, ст. 21 Конституції України закріпила норму, згідно з якою усі 

люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах [1]. Тобто, кожна людина, в тому 

числі громадянин, володіє певним рівним із іншими людьми переліком прав. 
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У свою чергу, реалізація наданих прав громадянам та іншим фізичним особам не 

може здійснюватися у спосіб, який завдає шкоди правам та законним інтересам 

інших осіб. Така вимога інколи прямо випливає із норм чинного законодавства 

України. Так, Конституція України при регламентації здійснення права власності, 

у ч. 3 ст. 13, виходить із того, що власність зобов’язує [1]. Вона не повинна 

використовуватися на шкоду людині і суспільству. Таким чином, оскільки 

принцип рівності громадян перед законом отримав своє нормативне закріплення у 

Конституції України, він є не просто ідеєю, а обов’язковою для виконання 

вимогою, адресованою до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів публічного права, а також їх посадових осіб під 

час здійснення ними своїх повноважень; 

–  об’єктивна обумовленість. Ця ознака принципів права означає їх 

відповідність характеру суспільних відносин, економічним, політичним, 

ідеологічним процесам, що відбуваються у суспільстві. Таким чином принципи 

права безпосередньо пов’язують зміст права з його соціальними основами. 

Принципи права виникають при наявності відповідних об’єктивних умов, мають 

історичний характер чи відображають результати раціонального, наукового 

осмислення закономірностей розвитку об’єктивної дійсності. Говорячи про 

принцип рівності громадян перед законом, можна говорити про те, що він є 

об’єктивною вимогою сучасності.  

Сучасне тлумачення принципу рівності виходить із того, що за демократії 

можлива і навіть неминуча соціально-економічна нерівність громадян. Демократія 

передбачає лише політичну рівність усіх перед законом, незалежно від 

соціального і матеріального становища, але не може гарантувати однакового рівня 

життя. Подібна нерівність, хоч і по-різному, існує практично в усіх сучасних 

демократіях. Проте держава під впливом демократичних сил вживає заходів для 

забезпечення достатнього рівня соціальної захищеності соціальних груп, які 

потребують допомоги; 

– фіксація принципів в міжнародних договорах, законах та інших зовнішніх 

формах права. Як зазначає Т. Фулей, ця ознака є важливою характерною рисою 

принципів права, котра відрізняє їх від принципів правосвідомості. Зазначена 

фіксація свідчить про те, що вони – не просто думки чи ідеї, а саме позитивне 

право – чітка зовнішня об’єктивована реальність [2, с. 14]. Ми підтримуємо цю 

наукову позицію і вважаємо, що принципами права не може називатися приватна 

позиція з того чи іншого питання. Детальніше про цю ознаку буде йтися 

у наступних підрозділах дослідження. Єдине, на чому ми наголосимо тут, це те, 

що проблематика фіксації принципу рівності перед законом має бути розглянута 

крізь призму оновленого розуміння джерельної бази права; 

– забезпеченість. Аналізуючи цю ознаку принципів права, Т. Фулей 

доходить висновку про те, що оскільки принципи права зафіксовані у  зовнішніх 

формах права і  є невід’ємною частиною правової матерії, то їм властива така 
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ознака, як забезпеченість, що передбачає можливість застосування правового 

примусу [2, с. 17]. Безперечно, можливість застосування примусу у випадку 

порушення вимог чинного законодавства є характерною ознакою норм права і 

відрізняє їх від інших видів соціальних норм. Таким чином, говорячи про 

забезпеченість, як ознаку принципів права в  цілому та принципу рівності 

громадян перед законом зокрема, ми маємо говорити про те, що така 

забезпеченість гарантується та реалізується силами держави; 

– засадничість як ознака принципів права зводиться до їх тлумачення як 

певних основоположних для права ідей. Ототожнюючи правові принципи і 

принципи права, вважала, що різниця між ними може бути проведена лише 

умовно, оскільки, будучи втіленими в системі права, правові принципи 

залишаються принципами правової свідомості і  виявляють вплив на 

функціонування всієї системи правового регулювання. 

Засадничість принципу рівності громадян перед законом полягає у його 

фундаментальному значенні для всієї правової системи України. По суті, це одна 

із найважливіших ідей, яка лежить основі функціонування українського 

суспільства і держави; 

– концентрованість. Ця ознака принципів права, на думку спеціалістів, 

забезпечує їх широкий регулятивний вплив як через їхній власний зміст, так і через 

норми, що склалися під їхнім впливом. У  цьому випадку йдеться про те, що 

принципи права в цілому і принцип рівності громадян перед законом зокрема 

відображають основне, суттєве у системі права, закономірні зв’язки у ній. Ця ознака 

характерна і  для принципів міжнародного права: «Основні принципи – це норми, 

що концентровано виражають найважливіше в сучасних міжнародних відносинах, 

породжене в кінцевому рахунку провідними закономірностями епохи» 

– високий рівень абстрагування. Ця ознака принципів права безперечно 

властива принципу рівності громадян перед законом. Так, на думку Г. Шмельової, 

високий рівень абстрагування принципів правапроявляється у тому, що їм, на 

відміну від звичайних норм, властива гранично висока нормативна узагальненість 

для даного роду чи виду суспільних відносин і максимальна абстрактність їх 

змісту, що передбачає необхідність їх конкретизації [5]; 

– імперативність. Загальновизнано, що принципи володіють вищою 

юридичною силою по відношенню до всіх інших норм у системі права. Наділені 

вищою юридичною силою, принципи права визначають зміст інших норм, 

а також їх правомірність: принципи можуть бути підставою зміни окремих норм 

позитивного права. Так, зокрема, у випадку прийняття закону або іншого 

нормативноправового акта, який порушує принцип рівності громадян перед 

законом, він має бути змінений з метою усунення цього дефекту. Слід пам’ятати, 

що юридична сила будь-якого принципу права визначається юридичною силою 

нормативного акту, в якому він знайшов закріплення; 
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– стабільність. Ця ознака принципів права є важливою характеристикою 

усіх принципів права в цілому та принципу рівності громадян перед законом 

зокрема. Вона проявляється у тому, що відображаючи якісний стан системи права, 

принципи діють протягом більш тривалого періоду часу і  за своєю природою не 

такі мінливі, як норми права. Як категорія сутнісного порядку, принципи 

порівняно з нормами володіють більшою стабільністю, оскільки є не просто 

правилами поведінки суб’єктів, а вихідними нормативними засадами. Зміна 

принципів права пов’язана з якісним перетворенням системи права, її розвитком 

на інших керівних засадах, на новій ідейній основі.  

На наш погляд, стабільність принципу рівності громадян перед законом 

забезпечується насамперед тим, що він закріплений не лише на рівні окремих 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, а й на конституційному рівні. 

При цьому Конституція України встановлює спеціальну процедуру внесення змін 

і доповнень до її положень, що додатково гарантує стабільність її норм у тому 

числі і закріпленого у  ст. 24 принципу рівності громадян перед законом [1]. 

Отже, для принципу рівності громадян перед законом як принципу права 

властиві такі ознаки: регулятивність, нормативність, об’єктивна обумовленість, 

фіксація в міжнародних договорах, законах та інших зовнішніх формах права, 

забезпеченість, концентрованість, засадничість, високий рівень абстрагування, 

імперативність, стабільність. Всі ці характеристики названого конституційного 

принципу права мають суттєве значення, адже дають можливість отримати 

комплексне уявлення про його природу як принципу права. 
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КОНСТИТУЦІЙНА РАДА ФРАНЦІЇ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ 

ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

 

Питання про природу Конституційної Ради Франції викликає безліч гарячих 

суперечок до сьогодні. Однак вражаюча еволюція цього органу протягом 

півстоліття свого існування від «сторожового пса виконавчої влади» до органу, 

котрий сприяє захисту прав та свобод людини і громадянина, спричиняє 

безсумнівний інтерес до цієї інституції. 

Порядок формування, особливості процедури контролю, а також спеціальна 

компетенція дозволяють розглядати Конституційну Раду у рамках особливої 

групи «квазісудових» органів, що дозволяє виділити самостійну французьку 

модель конституційного контролю. 

Ця модель згодом була запозичена цілою низкою держав. Так, на основі 

французької моделі конституційного контролю були засновані Конституційні 

ради в країнах Північної Африки, Близького Сходу, Південно-Східної та 

Середньої Азії, в тому числі в Алжирі, Казахстані, Камбоджі, Кот-Д’Івуарі, 

Лівані, Марокко тощо. 

Низка специфічних особливостей, споконвічно притаманних моделі 

конституційного контролю у Франції (особливе місце в системі державних 

органів, особливий статус членів Конституційної Ради, відсутність за загальним 

правилом гласності й змагальності процесу тощо), не дозволяє віднести її до 

континентальної моделі конституційного правосуддя, ані до змішаної моделі, що 

поєднує континентальну та американську моделі [1, с. 41–43]. Тим не менш, у 

результаті свого становлення і розвитку французька модель зближується з ними 

(зокрема, після конституційної реформи 2008 року).  

Тривалий час процедура конституційного контролю у Франції була 

«таємницею», тобто запити розглядалися в рамках закритих засідань. Більше того, 

принцип секретності був закріплений у тексті присяги члена Конституційної Ради 

[2, с. 145].  

Конституційна Рада Франції є єдиним органом, здатним відкласти 

застосування законодавчих положень. Суд загальної юрисдикції у цивільній або 
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адміністративній справі не може призупинити застосування законодавчого 

положення із міркувань його неконституційності. Суди загальної юрисдикції 

(цивільні, кримінальні та адміністративні) можуть, певна річ, розглянути питання 

про конституційність підзаконних актів, але не актів парламенту. Проте вони 

несуть відповідальність за розгляд можливих конфліктів між статутами і 

міжнародними угодами (конвенційний контроль), що дозволяє їм відкласти 

застосування законодавчих положень, коли вони вступають в протиріччя з 

міжнародним договором, що набрав законної сили.   

У зв’язку із цим Конституційна Рада Франції відповідає тільки за розгляд 

питання щодо конституційності законодавчих актів (статутів) й міжнародних 

угод, але не здійснює конвенційного контролю. Цей поділ здійснення контролю є 

результатом розгляду справи Конституційною Радою Франції про переривання 

вагітності в 1975 році. Такий порядок здійснення контролю ускладнює проблему 

захисту прав і свобод людини у зв’язку з потенційною конкуренцією між двома 

видами контролю: конституційним й конвенційним. 

Зазначимо, що поряд зі змагальністю існують певні елементи так званої 

інквізиційної моделі. Зокрема, якщо розгляд справи було розпочато, то особа, яка 

ініціювала його, не може вже припинити провадження, навіть знайшовши кращий 

спосіб захисту своїх прав або відмовившись від їхнього захисту.  

Подання запиту – право, але аж ніяк не обов’язок сторін, однак після 

прийняття запиту, перевірки його на прийнятність та передачі до Конституційної 

Ради, набирає чинності публічний інтерес, і сторони вже не вправі відкликати запит, 

точно так само, як й орган конституційного контролю не вправі довільно припинити 

справу. В іншому випадку виявилося би можливим збереження в правовій системі 

норм, конституційність яких поставлена під сумнів, але не встановлена. 

Французька модель конституційного контролю пройшла тривалий шлях 

розвитку. Проведена в 2008 році реформа наділила Конституційну Раду Франції 

правом здійснювати наступний конституційний контроль за скаргами громадян на 

порушені конституційні права і свободи. Разом з тим Конституційна Рада Франції 

зберегла свій особливий статус. Б. Шено зазначає: «Я ніколи не розглядав 

Конституційну Раду як судовий орган; це політичний орган за способом 

формування та за здійснюваними функціями» [3, с. 36].  

Прикметно, що в рамках свого поступового розвитку Конституційна Рада 

Франції своїми рішеннями самостійно розширювала межі компетенції і 

зміцнювала свої позиції.  

Реформа 2008 р., в результаті якої Конституційна Рада Франції була 

наділена повноваженнями щодо здійснення конкретного конституційного 

контролю, є знаковою для розвитку конституційного контролю у Франції. 

Це зумовлено тим, що Рада здійснює ці повноваження у процесуальних формах, 

які зближують її із судовими органами континентальної моделі правосуддя. Деякі 

вчені навіть ставлять питання про «французьку винятковість конституційного 
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контролю» у зв’язку із його зближенням з «європейською моделлю» 

конституційного контролю [4, с. 146]. 

На виконання пропозицій, вироблених Комітетом Балладюра в рамках 

конституційної реформи, був прийнятий Конституційний закон № 2008-724 від 

23 липня 2008 року «Про модернізацію інститутів V Республіки». 

Останній закріпив нову статтю 61-1: «Якщо у зв’язку з розглядом будь-якої 

справи в суді робиться твердження, що те чи інше положення закону завдає 

шкоди гарантованим Конституцією правам і свободам, запит про це може бути 

переданий до Конституційної Ради Державною Радою або Касаційним судом. 

Конституційна Рада виносить рішення у встановлений термін. Умови 

застосування цієї статті визначаються органічним законом». 

Нова редакція частини 2 статті 62 Конституції Франції зазначає: 

«Положення, оголошене неконституційним на підставі статті 61-1, скасовується з 

моменту опублікування рішення Конституційної Ради або з більш пізньої дати, 

встановленої в цьому рішенні. Конституційна Рада визначає умови і межі, 

відповідно до яких наслідки, викликані цими положеннями, можуть бути 

оскаржені» [4, с. 62].  

Отже, вищевказані статті стали конституційної основою для введення 

оновленої процедури конституційного контролю. При безпосередньому 

тлумаченні статті 61-1 Конституції Франції можна виділити основні принципи, 

які взяв за основу законодавчий орган: 

1. Відсутнє право громадян на безпосередню подачу скарги до 

Конституційної Ради Франції, в тому числі в рамках абстрактного 

конституційного контролю. Відповідно до конституційних приписів, до 

Конституційної Ради направляються питання, котрі виникли під час судового 

розгляду. 

2. Використання терміну «суд» має на увазі, що позиція про 

неконституційність закону може бути висунута в судовому органі незалежно від 

юрисдикції (торговий суд, наприклад, а також в результаті розгляду цивільних 

або кримінальних справ) й незалежно від інстанції – перша, апеляційна або 

касаційна. 

3. Наявність своєрідного «фільтра». Це означає, що кожен запит про 

перевірку конституційності попередньо розглядається Касаційним судом або 

Державною Радою Франції, які згодом направляють запит до Конституційної 

Ради Франції. Так, Конституційна Рада звільнена від необхідності здійснювати 

попередній контроль скарг на предмет їх належності та допустимості. 

4. Конституційна Рада здійснює перевірку тільки законів. Підзаконні акти 

(наприклад, декрети) та індивідуальні акти не підпадають під розглянутий механізм. 

При цьому циркуляри та несхвалені Парламентом ордонанси є адміністративними 

актами, контроль за якими здійснюється органами адміністративної юстиції. Акти 

Президента та інші акти Парламенту також не підлягають розгляду Конституційною 
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радою Франції на предмет їх відповідності Конституції. Зрештою, Т. Масловська 

також припустила, що не підлягають контролю зі сторони Конституційної Ради 

закони, прийняті на референдумі [4, с. 301]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що французьке суспільство 

розглядає Конституційну Раду значною мірою в якості судового органу, беручи 

до уваги при цьому її характерні особливості: статус, порядок призначення членів 

Конституційної Ради, включення до її складу членів по праву тощо, які не 

дозволяють зробити остаточний висновок про місце Конституційної Ради Франції 

в системі державних органів.  

Важливо наголосити, що посередником між громадянином і 

Конституційною Радою Франції є Державна рада або Касаційний суд, які 

приймають рішення про наявність очевидного конфлікту з Конституцією, та, в 

разі необхідності, передають відповідну заяву до Конституційної Ради.  

Предметом першочергового питання про конституційність є саме норма 

закону. Отже, нормативно-правові акти виконавчої влади не можуть бути 

розглянуті в Конституційній Раді; їх перевірка не віднесена до компетенції 

адміністративної підсудності. 

Конституційний контроль залишається абстрактним контролем у рамках 

процедури першочергового питання про конституційність, і на офіційному рівні 

не проводиться аналіз причин, що призвели до розгляду тієї чи іншої справи в 

Конституційній Раді. Так, неконституційність законодавчого положення може 

бути виведена тільки з тексту закону, а не в результаті його застосування, що 

може залишити деякі важливі питання про конституційність поза сферою 

застосування нового конституційного контролю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Становлення України як правової демократичної держави відбувається в 

трансформаційних умовах, що призводить до якісних змін правової системи. 

Висока динамічність та інтенсивність політичних і соціально-економічних 

процесів у суспільстві й державі потребують переосмислення багатьох 

теоретичних і практичних розробок правової науки, у тому числі відносно 

охорони праці. У зв’язку з цим актуальним видається розгляд досвіду зарубіжних 

країн у сфері охорони праці, що є одним з актуальних завдань як в теорії, так і на 

практиці. Оскільки Україна як активний учасник глобалізаційних світових 

процесів формує доктрину у новому цивілізаційному вимірі, то видається  

актуальним дослідження зарубіжного досвіду організації охорони праці. Таке 

запозичення ідеальної моделі, безумовно, позитивно вплине на процес побудови 

важливої сфери життєдіяльності людини – сфери праці. 

Проблеми охорони праці й здоров’я працівників завжди посідали вагоме 

місце в державних стратегіях зарубіжних країн. Тому вивчення зарубіжного 

досвіду та аналіз проведених змін в інших державах є ефективним методом 

прогнозування правового регулювання охорони праці в Україні. 

Проблеми охорони праці й здоров’я працівників завжди посідали вагоме 

місце в законодавствах країн Європейського Союзу, США, Великобританії тощо. 

Хоча варто зазначити, що на конституційному рівні закріплення права на належні 

безпечні й здорові умови праці трапляється досить рідко або взагалі відсутнє. 

Поширеним є закріплення права на задовільні, сприятливі та справедливі умови 

праці. Наприклад, ст. 28 Конституції Чехії передбачає, що кожний працюючий 

має право на справедливу винагороду за працю й на задовільні умови праці. 

Конституція Словаччини встановлює, що працівники мають право на справедливі 

й задовільні умови праці. Право на сприятливі для здоров’я та безпечні умови 

праці міститься також у Конституціях Болгарії й Польщі. А Конституція 

Португалії встановлює право на отримання роботи в нормальних санітарно- 

гігієнічних і безпечних умовах. Разом із тим до цього часу в багатьох основних 

законах немає положень про безпечні та здорові умови праці (наприклад, 
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Німеччина) [1, с. 206-207]. Утім якщо говорити про систему охорони праці в цій 

країні загалом, то її можна охарактеризувати як добре налагоджений механізм, 

робота якого дає змогу збільшити якість і тривалість життя, забезпечити 

соціальний мир на підприємствах країни й у суспільстві загалом [2, с. 106]. 

Особливу увагу привертає досвід Великобританії та США у відповідній 

сфері. У 2004 р. у Великобританії було затверджено «Стратегію безпеки та гігієни 

праці до 2010 р. й на наступний період». Відповідна стратегія проголошує 

безпечну працю та здоров’я працівників одним з головних пріоритетів 

цивілізованого суспільства. Серед завдань Стратегії – зниження рівня смертності 

та важких травм на виробництві на 10 %, професійних захворювань – на 20 %, 

втрат робочого часу з причини захворювань – на 30 % [3]. Автори Стратегії 

виходили з того, що з часів прийняття в 1974 р. «Закону про охорону здоров’я 

працівників та безпеку праці» у світі відбулись серйозні зміни, що обумовило 

необхідність модернізації системи охорони праці. Так, у Великобританії значно 

зросла кількість малих підприємств (понад 90 % з 3,5 млн англійських компаній 

мають штат співробітників, що не перевищує 10 осіб). Збільшилась кількість 

працівників, зайнятих неповний робочий день. Жінки становлять близько 52 % від 

загальної чисельності робочої сили. Частка ринкового сегменту, представленого 

сферою послуг, повсякчас зростає, у той час, як індустріальний сектор зазнає 

впливу потужної міжнародної конкуренції, що призводить до постійного відтоку з 

країни промислових підприємств. 

З цього приводу урядом Великобританії було сформульовано стратегічне 

завдання щодо розробки нових шляхів підвищення рівня культури й безпеки 

праці. Особливий акцент робився на необхідності усвідомлення роботодавцями 

своєї відповідальності за умови праці на підприємстві й необхідності залучення 

найманих працівників у процеси управління питаннями гігієни й охорони праці, 

оскільки здоров’я працівників і безпека робочих місць є системним елементом 

сучасного конкурентоспроможного бізнесу. 

Особливе місце у Стратегії приділено питанням охорони праці на 

підприємствах публічного сектора, який за задумом авторів повинен стати 

прикладом для наслідування щодо організації безпечних та здорових умов праці. 

Реалізація Стратегії покладена на Комісію з питань охорони праці, підвідомчу 

міністерству праці й пенсійного забезпечення Великобританії. Значну увагу в 

Стратегії приділено розвитку соціального діалогу й соціального партнерства 

(з профспілками, бізнес-асоціаціями, неурядовими організаціями), а також 

установленню тісного співробітництва з регіональним та місцевим рівнями влади. 

У США державна система, охорона праці і страхування від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань служить одним з невід’ємних 

елементів сучасного індустріального суспільства [4, с. 82]. 

Вимоги міжнародних норм і стандартів у сфері охорони праці передбачають 

вирішення таких першочергових завдань, як створення безпечних умов праці, 
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запобігання виробничим травмам і захворюванням, гарантування безпеки 

продукції та послуг. Відповідати вимогам цих норм і стандартів означає 

вирішувати питання, пов’язані з охороною та гігієною праці, на всіх етапах 

процесу виробництва. При цьому вирішального значення набуває практика 

використання державою економічних важелів, політики стимулювання та 

розвитку в суспільстві культури корпоративної відповідальності [5, с. 400].  

Досвід Канади щодо діяльності з безпеки праці та страхування є актуальним 

для України з інформування підприємців та працівників про права та пільги 

застрахованих, про допомоги та виплати потерпілим, про обов’язки підприємця та 

страхової організації. Цікавим у практикуванні Канади є відшкодування шкоди 

потерпілим: до досягнення пенсійного віку виплати здійснюються страховою 

організацією, а після – звичайна пенсія [4, с. 82]. 

У свою чергу, основним пріоритетним напрямом діяльності Міністерства 

праці та соціального захисту Республіки Білорусь та інших республіканських 

органів державного забезпечення є дотримання забезпечення права громадян на 

здорові та безпечні умови праці. Міністерством взято напрям на розробку й 

затвердження міжгалузевих документів, які встановлюють однакові вимоги 

безпеки до робочих місць та організації робіт [5]. Основні зусилля цієї країни 

спрямовані на вдосконалення державного управління охороною праці в галузях і 

територіях. Міністерство праці та соціального захисту висунуло більш жорсткі 

вимоги до наймачів і посадових осіб щодо виконання ними обов’язків із 

забезпечення безпеки праці на виробництві. 

Доцільно звернути увагу на вирішення питань з охорони праці в Республіці 

Татарстан щодо поліпшення умов та охорони праці, які затверджуються Кабінетом 

Міністрів Республіки Татарстан й фінансуються з державного бюджету. У вирішенні 

питань охорони праці відіграє роль система громадського контролю в особі 

уповноважених (довірених) осіб та спільних комітетів (комісій) з охорони праці, які 

беруть участь у розробці позицій щодо поліпшення умов та охорони праці на 

робочих місцях і внесення їх до колективного договору [4, с. 82]. 

Підсумовуючи, зауважимо, на сьогодні особливої актуальності набувають 

теоретичні та прикладні розробки щодо запровадження в Україні системи 

охорони праці європейського зразка. Діючі системи та форми охорони праці в 

Україні потребують вдосконалення шляхом їх реформування та трансформації. 

При цьому важливим є вивчення та запровадження досвіду провідних країн, що, 

безумовно, позитивно вплине на систему праці в Україні та надасть змогу їй 

наблизити нашу систему до світових стандартів у сфері охорони праці. Досвід 

зарубіжних країн свідчить про наявність чіткого спрямування державного 

управління охороною праці в галузях і територіях на законодавчому рівні, чого не 

вистачає в законодавстві України. Перспективи подальших досліджень полягають 

у здійсненні аналізу та розроблення рекомендацій щодо вирішення цього питання. 
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЮРИСТІВ:  

ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК 

 

Будь-яка культура – насамперед цивілізований образ життєдіяльності, система 

інтелектуальних, духовних, психологічних і поведінкових цінностей індивіда, 

соціальних груп і суспільства в цілому. Специфіка правової культури полягає в 

особливій формі життєдіяльності держави і всіх державних службовців, а також всіх 

суб’єктів права. Іншими словами, це та частина загальної культури суспільства, яка 

має відношення до правової системи і направляє процес правового розвитку. Знання 

та глибоке розуміння ролі держави і права в житті суспільства, готовність слідувати 

цим знанням, повага до накопичених правових цінностей - все це характеристики 

саме правової культури [1, c. 194]. Якщо вона є істинною культурою, то втілює все 

цінне, соціально виправдане в політико-правовій сфері, сприяє вдосконаленню 

організації і діяльності держави, підвищенню якості та ефективності чинного права, 

зміцнення дисципліни, правопорядку і законності, посилення захисту прав, свобод і 

юридично охоронюваних інтересів кожної особистості. 

Будучи втіленням досягнень людства в сфері права, правова культура 

передбачає передачу правових цінностей іншим поколінням, спільнотам та 

індивідам. Самим нерозривним чином з цим процесом, пов’язано наукове 

пізнання, актуалізація та забезпечення реалізації правових інститутів. 

Сутність юридичної професії можна визначити як рід діяльності, пов’язаної 

з правовим регулюванням суспільних відносин, забезпеченням визнанням 

членами легітимності правових інститутів. Легітимація потрібна для реальності 

права – інституту, означає його історичність і наслідування наступними 

поколіннями як традиції [2, c. 347]. В цьому сенсі правові інституті,  які є виявом 

артефактності права виявляють духовно-практичне освоєння дійсності права. 

Крізь них проявляється зв’язок минулого-теперішнього-майбутнього, в 

універсальному часово-просторовому континуумі розвитку права. 

Розуміння та навички ефективного збереження, актуалізації та втілення у 

життя відповідних інститутів вимагає необхідних знань і навичок, набутих 

шляхом юридичної освіти і (або) практичного досвіду і накладає на юристів 

відповідальність за ефективне правозастосування. 

Цим особам властивий більш високий ступінь знання і розуміння правових 

явищ, ніж пересічним громадянам, а також особлива професійна поведінка. До 
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середовища юридичної еліти входять представники різних соціальних станів. Однак 

їхній інтерес, рівень забезпеченості, звички, традиції не повинні впливати на 

розуміння права, правової роботи, суспільної моралі, справедливості. Перед 

приписами права у формальному розумінні рівні всі, навіть ті, хто його застосовує. 

Дослідження професійної культури юристів утруднено відсутністю в 

юридичній літературі єдності в розумінні правової культури, що обумовлює 

найрізноманітніші її визначення і тлумачення. Нерідко в правову культуру 

суспільства в юридичній літературі включають право, правосвідомість, правові 

відносини, законність, правопорядок, правову поведінку. Правову культуру 

розглядають і як діяльність з виробництва, розподілу, споживання цінностей 

правового характеру [3, c. 44]. Правова культура трактується нерідко через 

поняття рівня розвитку її компонентів: в ній виділяються рівні правосвідомості, 

законності, досконалості законодавства, юридичної практики. 

А. Петров і Т. Котрикова, котрі визначають правову професійну культуру як 

«діючу в даний історичний момент сукупність правотворчих і, в більш вузькому 

сенсі, законотворчих процесів; це виражена в нормативних актах, судових 

прецедентах і інших джерелах права система юридичних норм, інститутів і 

галузей права; це процеси реалізації юридичних норм і процеси застосування 

норм права; це система забезпечення належної реалізації права через різні форми 

юридичної відповідальності і динаміка правопорядку. 

Професійна правова культура являє собою прогресивно-ціннісний зріз 

професійної юридичної діяльності. У правовій культурі, аналогічно змісту 

правової системи суспільства, виділяються кілька послідовно взаємопов’язаних 

блоків. Це – правова культура процесу формування права, в якому можуть бути 

виділені більш приватні компоненти правової культури правотворчості або 

правової культури законотворчості. Це правова культура системи нормативних 

актів, що включає в себе правову культуру правової термінології, правову 

культуру систематизації нормативних актів та ін. Це – правова культура 

здійснення права, в якій виділяється компонент правової культури 

правозастосовної діяльності. Це, нарешті, правова культура забезпечення права, 

що включає правову культуру правоохоронної діяльності, правову культуру 

профілактичної роботи нарешті, реальний стан професійної та наукової 

правосвідомості» [4, c. 330]. 

Очевидно, що в демократичному суспільстві та правовій державі юридична 

наука має ґрунтуватися на цінностях і принципах верховенства права, пріоритеті 

невідчужуваних прав і свобод людини, законності й правопорядку як умов 

соціального буття, взаємної відповідальності держави та особи тощо. Під впливом 

усіх чинників у вітчизняній юриспруденції відбувається переоцінка ролі й 

соціального призначення держави і права, інтенсивне розроблення новітніх ідей 

праворозуміння, сучасних проблем методології й теорії пізнання правової 

дійсності [5, c. 186]. Це відбувається паралельно з формуванням нового 



 305 

гуманітарного суспільного світогляду та сучасної правосвідомості, де елементи 

вітчизняного права мають становити органічну частину демократичної правової 

культури, яка має змінити правову культуру, успадковану від радянського 

політичного режиму й правового порядку, що захищали інтереси держави. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДЖЕРЕЛА ПРАВА  

 

Існує безліч правових теорій, що по-різному розкривають природу права. 

Право – це насамперед, сукупність правил поведінки, норм установлених чи 

санкціонованих державою,  де тільки правові норми виходять від держави, а всі інші 

складаються стихійно чи створюються не державними організаційними 

об’єднаннями. Право – не проста сукупність виданих чи санкціонованих 

державою правил поведінки, а систематизована їхня сукупність, побудована на 

основі наукових принципів, що формувалися століттями, строго вивірена й 

упорядкована система [2. c. 60]. 

Право як системна сукупність правових норм характеризується мінливістю, 

що обумовлені динамічним розвитком регульованих правом суспільних відносин. З 

вищесказаного можна зробити висновок: право – це система загальнообов’язкових 

правил поведінки (норм), установлених чи санкціонованих компетентними 

державними органами, а також прийнятих на референдумах з метою регулювання 

суспільних відносин, реалізація яких забезпечується державою. 

Право має форми свого зовнішнього вираження, об’єктивності, дійсного 

існування, функціонування та діяльності. Проблемою наповнення юридичних 

законів реальним змістом – це не що інше, як їх послідовна витривала  

обумовленість, що залежить від матеріального життя суспільства. Поняття 

«джерело права» у юридичній науці вживають не тільки як формальне значення, 

тобто як форма вираження права, але також у матеріальному й ідейних змістах. 

Джерелом права в матеріальному змісті розглядається головним чином саме 

суспільство, його соціально-економічний, культурний розвиток та зміст 

суспільних зв’язків. Під ідейним джерелом права розуміється правосвідомість, що 

є головним чинником у правотворенні. [1; с. 87] 

Поняття «джерело права» зумовлене багатозначністю терміна «джерело». 

Різні смислові визначення поняття «джерело права» вказувалися  ще в 

дореволюційній юридичній літературі. Так, Г. Шершеневич під джерелами права 

мав на увазі:  

а) сили, що творять право (воля бога, народу, державна влада);  

б) матеріали, покладені в основу законодавства;  

в) історичні пам’ятки, що «колись мали значення чинного права»;  

г) засоби пізнання чинного права. [3; c. 56-57] 
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І. Михайловський писав, що термін «джерело права» «дотепер ще 

застосовують по-різному і в зв’язку з цим досі точаться дискусії. Однак дискусії 

засновані на непорозумінні: немає нічого простішого ніж усунути ці 

непорозуміння і погодитися щодо основного розуміння терміна, який часто 

використовують в науці». У наш час цьому терміну надають різного значення. 

Під історичними і філософськими джерелами права розуміють відповідним чином 

вклад внутрішнього й зарубіжного права у створення правової системи і характер 

філософських ідей (ліберальні, консервативні й ін.), що лягли за основу цього 

поняття. [6; c. 67] 

В сучасній науці завдання по визначенню змісту поняття «джерело права» 

додає труднощів те, що вченими розроблені різнобічні підходи до поняття 

«джерело права». Можна відзначити такі точки зору. Передусім, традиційно 

виділяють матеріальні та формальні джерела права, тобто поняття «джерело 

право» розглядається в двох аспектах: 

 – в розлогому значенні – як причини та закономірності правоутворення, 

генезис права; 

 – у вузькому значенні– як засіб закріплення та існування норм права, 

джерела, з якого суб’єкт їх отримує.  

О. Калінін та С. Комаров вказують, що поняття «джерело права» 

розуміється таким чином: 

– в матеріальному аспекті виступають як економічні так і соціальні 

умови життя суспільства, які визначаються державною владою та виступають 

правоутворюючою силою суспільства; 

– в ідеологічному аспекті як комплекс ідей, правового усвідомлення та 

концепцій. Також, як засіб внутрішньої структуризації та закріплення правових 

настанов у вигляді внутрішніх правових форм; 

– у формально-юридичному аспекті як комплекс засобів введення в 

закон волі політичних сил, які знаходяться при владі; 

– як джерело пізнання права (історичні пам’ятки права, археологічні 

дані та ін.).  

Термінологічні дискусії щодо поняття «джерело права» не завжди 

співпадають. Деякі вчені вказують нормативні правові акти, звичаї, прецеденти 

формами права, інші  вчені вказають це як джерело права. Але різні терміни тих 

самих явищ тільки наголошують на різноманітті прояву їхньої сутності. 

Джерело права – це офіційно об’єктивований акт, що містить норми права. 

[5, c. 43]. Проте є і більш обмежений зміст поняття «джерело права», що вказує на 

те, як застосовується практика в рішенні юридичних справ. У континентальних 

державах, це в основному нормативні акти. Договір, як джерело права має 

порівняно невелике розповсюдження, звичай майже не має місця, а прецедент, як 

вважає Б. Малінін, континентальною правовою системою взагалі не 

застосовується. [4, с. 11]. Дійсно раніше так було, як вказував автор, але нині 
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через конвергенцію правових систем прецедент, як джерело права, починає 

знаходити собі місце і в державах з романо-германською правовою системою.  

Варто провести розподіл на первісні і похідні джерела. Можна також провести 

розподілення між джерелами, які мають вимушену чи обов’язкову силу, з одного 

боку, і джерелами, що мають переконливе значення, – з іншого. У юридичному 

змісті формами права визнаються способи офіційного вираження, закріплення 

правових норм, присвоєння їм загальнообов’язкового юридичного діяння. 

Форма права показує, яким чином держава створює та фіксує норми права, 

у якому вигляді ця норма доноситься до свідомості людей. Воля держави, 

виражена у вигляді загальнообов’язкових правил поведінки, повинна бути вказана 

таким чином, щоб була можливість забезпечити інформацією даних норм, усіх 

прошарків населення. Найчастіше в цих цілях застосовується нормативно-

правовий акт, письмовий документ, який містить в собі норми права. У правовій 

системі України нормативно-правовий акт є головним джерелом права [7, c.40]. 
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ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

Підприємництво є двигуном економічного і соціального розвитку суспільства, 

тому для належного функціонування ринкової системи господарювання в Україні 

особливо важливе формування та розвиток підприємницької діяльності. 

Підприємницька діяльність дає стимул до високої продуктивності праці, отримання 

прибутку і, в підсумку, кращого задоволення суспільних потреб. Суб’єктами 

підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: громадяни України, 

інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або 

дієздатності; об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на 

умовах угоди про розподіл продукції [7, ст. 128]. 

Отже підприємницька діяльність стає невід’ємним атрибутом ринкового 

господарства, саме тому дослідження права на підприємницьку діяльність є 

актуальною проблемою. Тому метою публікації є: дослідження права на 

підприємницьку діяльність в Україні: поняття, зміст та реалізація. 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку [7, ст.42]. 

Згідно з ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом [1, ст. 42]. Це право основане на свободі 

підприємницької діяльності, що дає право обирати спосіб здійснення 

підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, здійснюючи її на свій 

ризик, додержуючись вимог законодавства, самостійно відповідаючи за 

результати своїх дій. Чільне місце в системі прав і свобод особи займає 

конституційне право на підприємницьку діяльність. Для реалізації права 

встановлені чіткі міри поведінки, що закріплені в Конституції України [1, ст. 42] 

та господарському кодексі [7, ст. 45]. 
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Реалізація права на підприємницьку діяльність – це здійснення 

можливостей, що надаються законом власнику суб’єктивного права. Реалізувати 

право означає скористатися юридичною свободою, що гарантована суб’єкту 

державою. Але слід не забувати, що відбувається реалізація права відповідно до 

вимог закону, й тому шляхом встановлених на законодавчому рівні способів, при 

дотриманні відповідних умов його реалізації. Реалізація права відбувається 

відповідним способом, з використанням належних засобів та дотриманням умов. 

Порядок організації реалізації права представляє собою цілий юридичний 

механізм. Щодо конституційного права на підприємницьку діяльність – він 

встановлений на законодавчому рівні як процедурно-правовий. Через те, 

реалізація права на підприємницьку діяльність не зводиться лише до закріплення 

цього права за суб’єктом, а означає користування правом у регламентованому 

законодавством процедурно-правовому порядку [2, с. 99].  

Основний Закон України окрім того, що закріплює за кожним право на 

підприємницьку діяльність, ще і встановлює відповідні умови, так звані 

обов’язки, з дотриманням яких можна без перешкод на практиці реалізувати 

зазначене право [3, с. 20]. Одним із провідних принципів конституційного статусу 

людини і громадянина є єдність прав і обов’язків. Конституція України разом із 

найбільш важливими правами і свободами людини і громадянина встановлює й 

конституційні обов’язки як громадян, так і кожного, хто постійно проживає або 

знаходиться на території України. Це повністю відповідає існуючим міжнародним 

стандартам, адже ст. 29 Загальної декларації прав людини проголошує, що «кожна 

людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки і можливий вільний і 

повний розвиток її особистості» [4, с.55]. 

Умови, що висуває держава до особи, яка має намір займатися 

підприємницькою діяльністю, включають наступні основні елементи: 

1. Дотримання конституційних обов’язків. Конституційні обов’язки – це 

вимоги, які повинна виконувати людина для забезпечення інтересів суспільства, 

держави, інших людей і громадян. До основних обов’язків лише громадян 

України Конституція відносить неможливість ухилення від захисту Держави, 

незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів [1, ст.65], надання щорічно до податкових інспекцій за місцем 

проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік [1, 

ст. 67] (особливості оподаткування підприємницької діяльності встановлюються 

нормами господарського та цивільного законодавства), неухильно додержуватися 

Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей [1, ст. 68], не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки [1, ст. 66]. 

2. Виконання вимог господарського та цивільного законодавства України, а 

саме: 
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– реєстрація підприємницької діяльності, порядок якої встановлений у 

Господарському кодексі України; 

– бути повністю дієздатною особою. Повна дієздатність наступає з 18 років, 

або раніше, з 16 років в окремих випадках (наприклад складання шлюбу або 

роботи відповідно трудовому договору); 

– дотримання обмежень здійснення підприємницької діяльності, що 

встановлені державою; 

– систематичність та постійність здійснення підприємницької діяльності;  

– вибір певного місця для здійснення підприємницької діяльності. Для 

фізичної особи – це місце проживання, в якого є певна адреса, за якою 

здійснюється зв’язок з фізичною особою – підприємцем; для юридичної особи є її 

місцезнаходження органу або особи, яка за документами виступає від імені 

підприємства;  

– ведення підприємницької діяльності на власний ризик. Відповідно до 

цього у разі збитків або банкротства, підприємець відповідає власним майном; 

– представництво інтересів підприємства від власного імені;  

–  укладання з особами трудових договорів, відповідно до яких підприємець 

має забезпечити умови та оплату праці, найманих робітників. Причому оплата 

повинна бути своєчасна та не менша від визначеної законом оплати. Також 

відповідно до трудового договору підприємець зобов’язується надати 

працівникам певні соціальні гарантії, як то медичне страхування.  

– ведення підприємницької діяльності на власний розсуд, що включає в 

себе: певний підбір споживачів товарів чи послуг підприємства; залучення 

ресурсів, як фінансових та матеріальних так і розумових; встановлення цін на 

послуги або продукцію. 

– реалізація підприємницької діяльності в певній організаційній формі, що 

встановлена законом. Вибір організаційної форми залишається за підприємцем; 

– вибір ключового напрямку діяльності, яка не заборонена законом, та має 

бути зазначена у відповідних документах при реєстрації підприємства. 

– наявність певного капіталу на початковому етапі становлення підприємця 

для здійснення підприємницької діяльності, та подальшого її розвитку. В народі 

такий капітал отримав назву «стартовий капітал». 

– головною метою є отримання прибутку і, в кінцевому рахунку, кращого 

задоволення суспільних потреб [5, с.87-88]. 

Отже, можна сформулювати висновок, що умови реалізації конституційного 

права на підприємницьку діяльність – це вимоги, що закріплені у відповідних 

законах [7], виконання яких необхідне для становлення особи (незалежно від 

приналежності до громадянства) підприємцем. Регулювання підприємницької 

діяльності є повноваженнями держави, адже підприємництво є невід’ємною 

частиною економіки. А без належного контролю економіки не можливий 
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повноцінний розвиток держави. Саме тому влада країни постійно вдосконалює 

закони в сфері підприємництва, аби заохотити та підтримати підприємців. 

Право на підприємницьку діяльність – це встановлені законом правила, 

яких необхідно дотримуватись особі для реалізації свого конституційного права. 

При цьому суб’єкт підприємницької діяльності отримує можливість самостійно, 

на власний ризик  займатись торгівлею, виробництвом або наданням послуг для 

отримання прибутку. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

У юриспруденції поняття «інтелектуальна власність» розуміють не як 

результат інтелектуальної діяльності людини, а як право на цей результат. Більш 

того, з прийняттям Книги четвертої «Право інтелектуальної власності» Цивільного 

кодексу України у 2003 р. на теренах України утворився цивільно-правовий 

механізм регулювання охорони прав інтелектуальної власності. У цій Книзі 

відображаються загальні положення цивільно-правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають у сфері інтелектуальної власності, які містять: поняття 

права інтелектуальної власності з окресленням його змісту; правові норми, які 

закріплюють перехід права інтелектуальної власності на об’єкти; особливості 

правового режиму об’єктів, що створені на замовлення та під час виконання 

трудових обов’язків; питання захисту прав інтелектуальної власності.  

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної 

власності визначається як право інтелектуальної власності, воно є непорушним, і 

його ніхто не може позбавити чи обмежити в його здійсненні [1].  

Дифеніція «інтелектуальна власність» уперше визначено 1967 р. із 

підписанням у Стокгольмі Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 2 цієї Конвенції інтелектуальна 

власність містить права, які стосуються: літературних, художніх і наукових творів; 

виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач; 

винаходів у всіх галузях людської діяльності, наукових відкриттів; товарних знаків, 

знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; 

промислових зразків; захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усі інші 

права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 

літературній та художній сферах.  

Поняття «інтелектуальна власність» серед науковців є дискусійним. Так, 

О. Орлюк, Г. Андрощук, О. Бутнік-Сіверський, М. Потоцький, І. Верба, В. Коваль та 

С. Чікін вважають правом на результати творчої, наукової, художньої та виробничої 

діяльностей [3, с. 14–26; 4, с. 6; 5, с. 7–10]; Ю. Кузнецов розглядає як форму 

вираження результату творчої діяльності [6, с. 16]; П. Цибульов, В. Чеботарьов, 

В. Зінов та Ю. Суіні пов’язують із творчістю, результатом якої є щось оригінальне та 

нове [7, с. 12–13]; І. Мойсеєнко називає практичним використанням результатів 

науково-технічної та художньої творчості людини у господарській сфері [8, с. 11–22]. 
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Слід зазначити, що творча й художня діяльність людини пов’язана зі 

створенням нових, оригінальних, неповторних й унікальних творів. Її результатами 

зазвичай є об’єкти авторського права і суміжних прав, набуття майнових прав на які 

не потребують обов’язкової державної реєстрації. Згідно зі ст. 433 та 449 Цивільного 

кодексу України до об’єктів авторського права належать літературні та художні 

твори, комп’ютерні програми, компіляції даних та інші твори, а до об’єктів суміжних 

прав – виконання, фонограми, відеограми та програми (передачі) організацій 

мовлення [1]. Тобто інтелектуальна діяльність пов’язана зі створенням нових засобів 

забезпечення життєдіяльності особи та суспільства в цілому, тоді як науково-технічна 

– з одержанням і використанням нових знань для розв’язання технологічних, 

інженерних, економічних та соціальних проблем. Її результатами стають переважно 

об’єкти промислової власності, до яких належать винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, комерційні позначення, наукові відкриття, ноу-хау, права на які 

набуваються лише через їх державну реєстрацію та отримання охоронних документів. 

Безумовно, ці види діяльності тісно пов’язані між собою, хоча чіткої межі між ними 

немає. Відмінність їх проявляється тільки в правовому статусі.  

Підсумовуючи надамо авторське визначення поняття «інтелектуальна 

власність» під яким слід розуміти результати розумової праці людини в науково-

технічній, художньо-літературній та виробничій сферах, за умови їх відповідності 

вимогам чинного законодавства. 
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ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

В УМОВАХ КАРАНТИНУ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ  

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 

 

В умовах всесвітньої пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) постановою 

Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

від 11 березня 2020 р. № 211 (далі – постанова № 211) на всій території Україні було 

запроваджено карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 р., який потім кілька разів 

продовжувався (востаннє – до 22 травня 2020 р.) [1]. Проте, Україна потерпає не лише 

від COVID-19, але й від негативного впливу запровадженого карантину та його 

наслідків на всі сфери економіки. Найбільш вразливими в даних умовах стали 

підприємці, які самі собі забезпечували роботу та дохід. Більшість представників 

малого та середнього підприємництва в Україні в умовах карантину залишилися сам-

на-сам зі своїми проблемами та неможливістю працювати. 

За нинішніх обставин в умовах запровадженого карантину перед державою 

виникла необхідність у невідкладному прийнятті нових норм законодавства та 

корегуванні вже існуючих, які були б здатні захистити підприємців у нинішній 

скрутній ситуації. Так, Законами України від 17.03.2020 р «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-ІХ та «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-ІХ з метою 

підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на час карантину було 

запроваджено наступні заходи: 

1) звільнення від нарахування штрафів та пені за прострочення виплат за 

договорами про споживчий кредит у період з 1 березня по 30 квітня 2020 р.; 
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2) звільнення від сплати ввізного мита лікарських засобів, виробів та 

медичне обладнання; 

3) першочергове митне оформлення лікарських товарів; 

4) звільнення від плати за виконання митних формальностей щодо 

відповідних товарів; 

5) віднесення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, до 

числа форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та ін. [2; 3]. 

Наступними кроками держави по регулюванню підприємницької діяльності 

стали заходи, запроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

від 30.03.2020 р. № 540-ІХ: 

1) підвищення лімітів обсягу доходу для суб’єктів підприємницької діяльності, 

які використовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: для 

першої групи – до 1 млн. грн., для другої – до 5 млн. грн., для третьої групи – до 

7 млн. грн.; 

2) скасування штрафних санкцій та пені за порушення податкового 

законодавства, несвоєчасну або повну несплату єдиного соціального внеску (далі – 

ЄСВ) та за неподання або несвоєчасне подання звітності по ЄСВ у період з 1 березня 

по 31 травня 2020 р.; 

3) введення мораторію на проведення податкових перевірок у період з 

18 березня по 31 травня 2020 р.; 

4) звільнення фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність та членів фермерського господарства від нарахування, 

обчислення та сплати ЄСВ у період з 1 березня по 30 квітня 2020 р.; 

5) звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати плати за землю 

(земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності), які використовуються в господарській діяльності, а також на 

нежитлові будівлі та споруди, за період з 1 березня 2020 р. по 30 квітня 2020 р.; 

6) звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на об’єкти нежитлової нерухомості за період з 

1 березня 2020 р. по 30 квітня 2020 р. та ін.; 

7) запровадження виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам за 

рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного 

скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із 

зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових 

відносин [4]. 

Проте, незважаючи на усі спроби влади України підтримати малих та середніх 

підприємців, відсоток збанкрутілих підприємств становить 6%, а протриматись на 

плаву упродовж місяця зможуть лише 51% [5]. 



 317 

Постановою № 211 було заборонено роботу суб’єктів підприємницької 

діяльності, що передбачала приймання відвідувачів, зокрема, закладів громадського 

харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших 

закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і 

побутового обслуговування населення, за виключенням торгівлі продуктами 

харчування, пальним, деталями, лікарськими засобами та медичними виробами 

тощо, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту; перевезення пасажирів всіма видам 

транспорту (крім таксі) та ін. [1], що істотно обмежило можливість провадження 

підприємницької діяльності. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 було 

дозволено фізичним особам – підприємцям та фізичним особам, які провадять 

незалежну професійну діяльність, тимчасово, вести облік доходів і витрат без 

використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення 

зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови 

подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку 

доходів), до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними 

протягом карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох 

місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину. Ця ж постанова містила 

цілий ряд рекомендацій щодо організації роботи суб’єктів підприємницької 

діяльності на період карантину: 

1) запровадити позмінну роботу працівників та/або за можливості 

віддалену роботу в режимі реального часу через Інтернет; 

2) запровадити цілодобовий та/або подовжений режим (графік) роботи 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які провадять діяльність, яка була 

дозволена; 

3) для суб’єктів торговельної діяльності – забезпечити персонал засобами 

індивідуального захисту, а також відстань у прикасовій та касовій зонах між особами 

не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних захисних екранів, 

перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10м2 торговельної площі. 

Вищенаведені обмеження є цілком обґрунтованими та раціональними за умов 

карантину, проте, вони негативно впливають на роботу суб’єктів підприємницької 

діяльності (особливо малих та середніх), оскільки частині з них довелось припинити 

свою діяльність повністю, а інші опинились у складній ситуації у зв’язку з 

необхідністю дотримання норм щодо належного забезпечення персоналу засобами 

індивідуального захисту. Водночас, за період карантину в Україні сформувалася 

негативна тенденція щодо запровадження та регулювання так званих «карантинних 

заходів», коли кожен тиждень ухвалювалися нові зміни до законів та інших актів, які 

регулювали підприємницьку діяльність (наприклад, лише до постанови № 211 за 

2 місяці вносилися зміни 13(!) разів). 
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Водночас, Кабінетом Міністрів України було розроблено поетапний план 

виходу з карантину. На першому етапі поступово запроваджувалися певні 

пом’якшення карантину для окремих видів та суб’єктів підприємницької діяльності. 

Так, з 30 квітня 2020 р. згідно з постановою Кабінетів Міністрів України від 

29 квітня 2020 р. № 313 було дозволено роботу агропродовольчим ринкам, за умови 

дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, 

встановлених головним державним санітарним лікарем України. З 8 травня 2020 р. 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343 була 

дозволена також діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих 

(літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не 

менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не 

більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), 

діяльності з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень 

та замовлень на винос, торгівля непродовольчими товарами, надання 

стоматологічної допомоги, робота салонів краси та перукарень, закладів побутового 

обслуговування, адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів, але винятково за 

умов дотримання соціального дистанціювання, маскового режиму, регулярної 

дезінфекції, дотримання протиепідемічних заходів. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» від 20 травня 2020 р. № 392 в Україні разом з 

продовженням карантину з 22 травня до 22 червня 2020 р. стартував другий етап 

його пом’якшення (так званий «адаптивний карантин»): поетапне відновлення 

роботи торговельно-розважальних центрів, громадського, приміського та 

внутрішньообласного транспорту, готелів, фітнес-центрів, басейнів і т.д. залежно від 

епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні [7]. 

Наведені вище заходи свідчать, що держава в умовах карантину здатна 

реально допомогти суб’єктам малого та середнього підприємництва вижити. Так, 

запровадження мораторію на перевірки та віднесення до числа форс-мажорних 

обставин факту введення карантину отримали підтримку у 30% респондентів [7]. 

Проте, не всі заходи держави під час карантину були справді дієвими. Наприклад, 

скасування плати на землю було ефективним лише для суб’єктів великого 

підприємництва, в той час як інші не відчули якісного покращення. Також 

роботодавцю все одно необхідно було сплачувати податки та збори за всіх найманих 

працівників за період карантину. Відміна ЄСВ та ПДФО зекономила лише 2 тисячі 

грн. за два місяці, що становить незначну суму за часів кризи [8]. 

Таким чином, у критичній ситуації, що склалась внаслідок пандемії COVID-

19, державі слід передбачити всі можливі заходи для вирішення проблем, які 

залишаться і після завершення карантину, одним з яких є державна підтримка 

суб’єктів підприємницької діяльності задля забезпечення їх виживання, відновлення 
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подальшої роботи та нормального функціонування. Серед запроваджених в Україні 

заходів державного регулювання, що будуть сприяти цьому, після зняття 

карантинних обмежень для суб’єктів підприємницької діяльності, найбільш дієвими, 

на нашу думку, є: введення мораторію на планові перевірки суб’єктів 

підприємницької діяльності до кінця року; повне або часткове звільнення від 

оподаткування найбільш постраждалих від карантину сфер до кінця року; 

безвідсоткове або пільгове кредитування підприємців (зокрема, програма «Доступні 

кредити 5-7-9%»); звільнення від орендної плати; звільнення від штрафних санкцій 

за невиконання зобов’язань; віднесення карантину до числа форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили); виплата допомоги по частковому 

безробіттю працівникам за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ І ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Перед тим як надати характеристику правовому статусу державних 

підприємств, вважаємо доцільним зупинитися на визначенні та сутності поняття 

«правовий статус». Якщо терміни «правове положення» та «правове становище» 

мають тотожне значення, то термін «правовий статус» має самостійний зміст, що 

є більш вузьким за значенням та включає лише права, обов’язки та 

відповідальність. Поняття правового статусу є більш об’ємним та включає також 

правосуб’єктність, місце в системі, принципи, гарантії реалізації і захисту прав 

[1, c. 35]. Правовий статус підприємства є важливою складовою господарювання в 

Україні. Правова доктрина виокремлює проблему підприємства, яка полягає в 

наділення його правосуб’єктністю, що породжує суперечки з приводу визнання 

підприємства суб’єктом чи об’єктом права. Виходячи з положень ГК України, 

підприємство є різновидом господарської організації і являє собою самостійний 

суб’єкт господарювання [2, с. 21]. Визнання підприємства юридичною особою, 

суб’єктом господарювання має принципове значення для науки господарського 

права [3, c. 126]. Державне підприємство – один з різновидів підприємства, що 

володіє всіма його родовими ознаками. Проте державне підприємство має і свої 

власні ознаки, основними з яких є: 1) функціонування на основі державної 

власності – повне чи часткове; 2) повний контроль держави. Такий контроль 

можливо забезпечувати шляхом: а) належності державі на праві власності усього 

майна державного підприємства; б) володіння державною часткою у статутному 

капіталі підприємства у такому розмірі, що має забезпечувати державі право 

остаточного впливу на господарську діяльність цього підприємства; 

3) зобов’язання перераховувати частину прибутку до державного бюджету; 

4) обов’язок приймати та виконувати державні замовлення та застосовувати 

процедури державних закупівель [2, c. 22]; 5) спрямованість на реалізацію певних 

суспільних цілей. Державні підприємства утворені задля забезпечення суспільних 

благ. Окрім того, зорієнтовані на зростання сукупного капіталу суспільства; 

6) діяльність на засадах підприємництва [4, c. 19]. Підсумовуючи вищесказане, 

можна сформулювати поняття «державного підприємства». Під останнім слід 

розуміти одиницю господарювання, що повністю чи частково діє на основі 

державної власності і здійснює соціально корисну діяльність [5, c. 363]. Варто 

зауважити, що законодавець не пояснює саму суть терміну «державне 
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підприємство». Водночас в інших офіційних джерелах зазначено, що суб’єкти 

господарювання, які належать до державного сектору економіки і здійснюють 

свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного 

управління, є «державними юридичними особами» [6]. Важливою умовою 

з’ясування правового становища державних підприємств є виокремлення 

правових засад їхнього функціонування. Ними є: місцезнаходження, майно, 

організаційна структура, філії та представництва, трудовий колектив, управління 

господарською діяльністю та ін. Місцезнаходженням державного підприємства є 

фактичне місце діяльності суб’єкта господарювання. У законодавстві 

місцезнаходженням юридичної особи визначено адресу органу або особи, які 

відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від 

її імені [7]. Майно підприємства перебуває у державній власності і закріплюється 

за ним на праві господарського відання (державне комерційне підприємство) чи 

праві оперативного управління (казенне підприємство). Підприємства державної 

форми власності можуть бути унітарного і корпоративного типу. Державне 

унітарне підприємство утворюється уповноваженим органом державної влади у 

розпорядчому порядку на основі державної власності і входить до сфери його 

управління. Тому можуть діяти як державні унітарні підприємства, так і 

комунальні унітарні підприємства. Перші створюються і діють з використанням 

державного майна, другі засновуються на комунальній власності, утворюються 

компетентним органом місцевого самоврядування і, відповідно, належать до 

сфери управління цього органу [8, с. 232]. Державні та комунальні унітарні 

підприємства поділяються на державні комерційні підприємства і казенні 

підприємства. Державне комерційне підприємство є СПД, діє на основі статуту і 

несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім належним йому на праві 

господарського відання майном. Казенне підприємство – це різновид державного 

унітарного підприємства, що діє на базі відокремленої частини державної 

власності, не підлягає процесу приватизації, без поділу її на частини, створюється 

за рішенням КМУ і входить до сфери управління органу, уповноваженого 

управляти відповідним державним майном. В Україні також діють і корпоративні 

державні підприємства.  

До складу корпоративних підприємств можна віднести кооперативні 

підприємства, сільськогосподарські фермерські господарства, господарські 

товариства та інші [8, с. 231]. Серед господарських товариств важливе значення 

мають державні акціонерні товариства, 100% акцій яких перебуває у державній 

власності. На даний час відсутні чіткі положення щодо визначення правового 

статусу державних акціонерних товариств, 100% акцій яких перебуває у 

державній власності. Можна запропонувати удосконалити визначення поняття 

державного підприємства як унітарного підприємства, що діє на основі державної 

власності, а також корпоративного підприємства, державна частка у статутному 

капіталі якого забезпечує державі право вирішального впливу на господарську 
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діяльність цього підприємства, що має спеціальну правосуб’єктність, зміст якої 

визначається публічними інтересами. Для цього вважаємо за потрібне внести 

зміни до ст. 73 ГК України і закріпити наступне визначення: Державне 

підприємство – це самостійна господарська одиниця з правами юридичної особи, 

яка функціонує на основі державної форми власності у різних галузях народного 

господарства. Також закріпити на законодавчому рівні статтю, яка б регулювала 

поняття і особливості утворення державних корпоративних підприємств. Активна 

роль державного сектору економіки є загальновизнаною. Організаційно-правові 

форми, в яких існують державні підприємства в різних країнах, різноманітні. При 

цьому подібні форми організації держпідприємств в різних країнах володіють 

специфічними особливостями. Сучасна держава використовує для організації 

своїх підприємств загальновідомі організаційно-правові форми. В першу чергу це 

– АТ та ТОВ [9, c. 198]. Найбільшою мірою форма господарського товариства 

використовується в ФРН. Отримала вона також поширення у Франції (так звані 

національні товариства) і в Італії. Акції таких товариств повністю належать 

державі. Іноді в якості акціонерів виступають інші державні підприємства. У ФРН 

теж є досить велика кількість підприємств державного сектору, організованих не 

у формі АТ або ТОВ, а у формі так званих публічних установ. Казенні 

підприємства мало поширені. Їх кількість і економічне значення дуже невелике. 

У Франції – це порохові заводи, пошта, поліграфічні підприємства і деякі інші. 

У ФРН у віданні Федерації знаходяться державна військова монополія, друкарня 

федерального уряду та ін.; у веденні земель – пивоварні заводи, підприємства з 

видобутку солі і торфу [10, c. 236]. Таким чином, в якості найбільш типових форм 

державних підприємств в зарубіжних країнах виділяють три основні різновиди 

правової організації: 1) підприємства, що існують у формі господарських 

товариств (головним чином АТ та ТОВ); 2) підприємства, капітал яких не 

поділений на акції або паї і які в принципі є самостійними суб’єктами права зі 

своїм відокремленим майном та із самостійною майновою відповідальність; 3) так 

звані казенні підприємства, які не володіють ні господарською, ні фінансовою, ні 

правовою самостійністю; їх фінансування і доходи проходять через державний 

бюджет [9, c. 211]. З урахуванням правового статусу державних підприємств в 

Україні та відповідного закордонного досвіду слід підкреслити необхідність 

загального вдосконалення як внутрішньої, так і зовнішньої системи управління 

державними підприємства. Це дозволить попереджати зловживання 

підприємствами інтересами держави, з одного боку, і забезпечить пріоритет 

інтересів самого підприємства, з іншого. 
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ЕТИКА НАУКОВОЇ СВІДОМОСТІ ВЧЕНОГО-ПСИХОЛОГА 

 

У контексті розвитку сучасної науки вивчення етики наукової свідомості 

набуває особливої актуальності, адже нині пріоритетним напрямом постає 

академічна доброчесність та боротьба з плагіатом, які пов’язані з етикою 

свідомості особистості вченого. Без сформованої сукупності етичних принципів, 

якими має керуватися істинний науковець, без розуміння ним, відповідальності, 

зокрема психологічної, неможливий розвиток науки взагалі. 

Питанням етики в науці присвячені праці А. Бездухова, І. Булах, 

Л. Сидоренко, В. Туран, Ю. Швалба, Н. Шевченко та ін., однак багато аспектів 

залишаються досі дискусійними, серед яких – етика наукової свідомості вченого-

психолога, оскільки «об’єктом» вивчення психології, як науки про закони й 

закономірності функціонування психіки, є людина. 

Загальновизнано, що свідомість – це властива лише людині функція 

головного мозку, яка полягає у відображенні об’єктивних властивостей предметів 

і явищ навколишнього світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій та 

головне, передбаченні наслідків. Простіше, це процес пізнання людиною 

навколишнього світу та самого себе. Відповідно, наукова свідомість – це 

пізнання вченим наукового світу та себе в ньому. Тобто, бути науково свідомим – 

це уміти аналізувати, синтезувати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати, 

генерувати ідеї та набувати нові знання. Однак, так легко взяти чуже, або 

компілюючи просто вигадати «нове», або перекреслити будь-які етичні норми і 

задля власної наукової мети перейти усі дозволені межі.  



 326 

Вперше на етиці в науці наголосив американський соціолог Роберт 

Кінг Мертон. На думку вченого, етику в науці створюють чотири моральні 

вимоги: універсалізм, колективізм, безкорисливість та організований скептицизм. 

Систему етичних норм Мертона назвали «CUDOS». Усвідомлення вченим 

необхідних моральних норм реалізується у факті відповідальності вченого [1]. 

В етиці науки сформувалося поняття «персональна етика дослідника» – 

відповідальність за достовірність матеріалу, коректність в використанні робіт 

своїх колег, обґрунтованість висновків. Нині набувають актуальності слова 

В. Вернадського: «Вчені не повинні закривати очі на можливі наслідки їхньої 

наукової роботи, наукового прогресу. Вони повинні почувати себе 

відповідальними за всі наслідки їхніх відкриттів. Вони повинні пов’язувати свою 

роботу з кращою організацією всього людства» [2]. 

Нині в Україні діє Етичний кодекс ученого схвалений Постановою 

загальних зборів НАН України у 2009 році. Етичний кодекс є системою загальних 

етичних вимог (імперативів), які повинен неухильно виконувати кожен справжній 

вчений у процесі своєї наукової діяльності. Кодекс регулює відносини науковців 

між собою та із суспільством. Він установлює основні засади для оцінки вченими 

своєї власної роботи та діяльності колег під моральним кутом [3]. Розробкою 

етичних норм саме вчених-психологів займаються професійні громадські 

організації, які об’єднують психологів різних країн. У нашій країні Товариство 

психологів України є автором Етичного кодексу психологів України, який 

прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства 20 грудня 1990 року в м. Києві [4]. 

Звернемо увагу, що норми, яких повинні дотримуватися психологи при 

проведенні психологічних досліджень, пов’язані в основному з необхідністю 

забезпечити належну повагу експериментаторів до людей, які є об’єктами 

досліджень. Психологи, які проводять дослідження, зобов’язані захищати їх 

учасників від шкоди, яка може бути завдано їм в результаті експерименту. 

Це означає, що необхідно вжити заходів до того, щоб учасники досліджень не 

відчували болю, страждань, а також виключити будь-які можливі негативні 

наслідки довгострокового характеру. Якщо психолог планує дослідити явище, що 

представляє потенційну небезпеку для учасників експерименту, він повинен 

врахувати усі можливі ризики, тобто бути науково свідомим.  

Етичні проблеми пов’язані з моральним вибором дослідника, вченого і 

передбачають відповідальність морального характеру – перед собою, науковим 

співтовариством, суспільством за той вплив, який спричинений його 

дослідженнями та їх результатами. Психологів-дослідників завжди зачаровувала 

невідомість того, як працює розум і які причини нашої поведінки. На початку 

XX століття отримала розвиток експериментальна психологія. Дослідження 

вивчали цілий ряд областей: від поведінкових до соціальної динаміки і складних 

біологічних процесів, що відбуваються в мозку. Результати ретельно 

контрольованих досліджень, але жорстоких, проведених в ім’я експериментальної 
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психології, розповіли багато про людський стан, завдяки їм ми стали краще 

розуміти, чому ми ведемо себе так чи інакше. Але етичні питання, які вони 

підняли є актуальними й сьогодні. Зазначимо декілька психологічних 

експериментів, які б ніколи наукова спільнота не дозволила організувати та 

здійснити сьогодні. 

Експеримент з маленьким Альбертом. В Університеті Джона Хопкінса в 

1920 році, Дж. Уотсон провів дослідження, що стосувались умовних рефлексів – 

явище, яке поєднує умовний подразник з безумовним, доки обидва не 

викликатимуть одну і ту ж реакцію. Цей тип рефлексів можна розвинути в людині 

або тварині стосовно об’єкта чи звуку, які раніше не викликали жодної реакції. 

Класична теорія умовних рефлексів зазвичай асоціюється з І. Павловим, який 

дзвонив у дзвоник щоразу, коли годував своїх собак, доки сам звук не почав 

викликати слиновиділення у тварин. Дж. Уотсон провів таке ж дослідження з 9-

місячною дитиною, яку він назвав Альберт. На початку експерименту хлопчик 

дуже любив тварин, зокрема білого щура. Дослідник почав супроводжувати його 

присутність гучним звуком удару молотка по металу. У Альберта почав 

розвиватися страх до щура, а також до більшості тварин і хутряних об’єктів. 

Експеримент вважається особливо неетичним сьогодні, тому що Альберт так і не 

зміг позбутись фобій [5]. 

Експеримент Мілґрема. У 1961 році С. Мілґрем почав проводити 

експерименти про слухняність. На учасників справило неабияке враження саме те, 

що вони були частиною дослідження пам’яті. Кожне випробування розділяло 

пару учасників на «вчителя» і «учня». Але в кожній парі був присутній актор, 

тому справжній піддослідний був тільки один. Ситуація була сфальсифікована 

таким чином, щоб він завжди брав на себе роль «вчителя». Учасників поміщали в 

окремі кімнати і «вчителю» розповідали про його обов’язки. Він або вона повинен 

був тиснути кнопку, яка била «учня» струмом, щоразу, коли «учень» відповідав 

неправильно. При цьому напруга збільшувалась з кожною неправильною 

відповіддю. Зрештою, актор починав скаржитися, потім відчайдушно кричати. 

Однак більшість учасників виконували накази, продовжуючи бити струмом 

«учня», незважаючи на його очевидний дискомфорт [5].  

Стенфордський тюремний експеримент. У 1971 році Ф. Зімбардо зі 

Стенфордського університету провів свій відомий тюремний експеримент, метою 

якого було вивчення поведінки групи і важливість соціальних ролей. Зімбардо і його 

команда вибрали групу з 24 студентів-чоловіків, які вважалися «здоровими» як 

фізично, так і психологічно. Ці люди підписалися на участь в «психологічному 

дослідженні тюремного життя». Їм пообіцяли оплату: $15 на добу. Половину 

відібрали на роль в’язнів, інші стали тюремними охоронцями. Все відбувалось у 

підвалі факультету психології Стенфордського університету, де команда Зімбардо 

створила імпровізовану в’язницю. Експериментатори створили максимально 

реалістичні умови для ув’язнених, у тому числі фальшиві арешти в домівках 

http://www.uamodna.com/articles/7-eksperymentiv-yaki-dovodyatj-yak-malo-my-pro-sebe-znaemo/
http://www.uamodna.com/articles/7-eksperymentiv-yaki-dovodyatj-yak-malo-my-pro-sebe-znaemo/
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учасників. Ув’язнені отримали досвід досить стандартного тюремного життя, який 

включав дезінсекцію і незручну принизливу форму. Охоронцям надали невизначені 

інструкції, що вони ніколи не повинні бути жорстокими до в’язнів, але потрібно 

тримати все під контролем. Перший день пройшов без пригод, але ув’язнені 

збунтувалися другого дня, забарикадувавши себе в своїх камерах і не звертаючи 

уваги на охоронців. Така поведінка шокувала наглядачів й, імовірно, призвела до 

психологічного насильства, яке відбулося згодом. Охоронці поділили ув’язнених на 

«хороших» і «поганих», і вигадували для них покарання: віджимання, перебування в 

одиночній камері та публічне приниження ув’язнених-бунтівників. Зімбардо 

пояснив: «Всього за кілька днів наші охоронці стали садистами, а ув’язнені впали в 

депресію і демонстрували ознаки серйозного стресу» [5].  

Таким чином, на сучасному етапі розвитку науки особистісна 

відповідальність вчених – це невід’ємна частина їх наукової свідомості. Розвиток 

науки спричиняє постановку все більшої кількості етичних проблем, які не 

можуть бути розв’язані з погляду сьогодення. Наукова свідомість вченого має 

включає не лише академічну доброчесність, але й психологічну етику, оскільки 

«там де є наука, там не може бути наукового невігластва».  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПСИХОЛОГІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті зроблено спробу проаналізувати та виокремити основні умови 

професійного становлення майбутніх практичних психологів у період навчання у 

ЗВО. На актуальність проблеми формування професійно важливих якостей 

особистості майбутнього психолога звертали увагу українські дослідники 

О. Бондаренко, С Васьковська, Ж. Вірна, В. Власенко, П. Горностай, Л. Долинська 

та інші. 

Професія психолога – особлива професія. На це вказують усі без винятку 

дослідники, що займаються розробками проблем етичного, психологічного 

характеру професійної діяльності даних спеціалістів. Особливості ці пов’язані, в 

першу чергу, з тим, що психологу доводиться працювати з людьми в незвично 

важких у моральному плані ситуаціях: коли у клієнта трапляється біда, хвороби 

або виникає життєво-ціннісна дезорієнтація. Сучасна система закладів вищої 

освіти покликана створювати відповідні умови для підготовки компетентного 

фахівця, орієнтованого на постійний професійний розвиток, самовдосконалення, 

що забезпечить у подальшому високий рівень конкурентоспроможності, 

професійної мобільності, продуктивності професійної діяльності і, як наслідок, – 

кар’єрне зростання та самореалізацію. Крім успішного оволодіння необхідною 

базою знань і вмінь відповідно до специфіки обраної спеціальності, важливим 

також є володіння максимально вираженими професійно необхідними якостями 

та практичними навичками, що є передумовою ефективного здійснення 

професійних функцій на будь-якому етапі професійного становлення особистості. 

Існує багато досліджень, які порушують проблему необхідних особистісних 

рис практичного психолога (В. Панок, Н. Пов’якель, Л. Уманець, Н. Чепелєва, 

Є. Чорний та ін.). Автори виділяють такі риси, як: професійна рефлексія 

(Н. Пов’якель), здатність до самоуправління (Ю. Долинська), «конгруентність» 

(О. Осадько), професійний світогляд (О. Донцов), професійна компетентність 

(Н. Чепелєва, Н. Пов’якель) тощо. Аналіз їх праць свідчить про те, що проблема 

формування професійної Я-концепції майбутніх психологів як центральної 

складової професійної самосвідомості находиться ще у стадії розробки. Тому ми 

можемо тільки окреслити підходи різних авторів до проблеми формування Я-

концепції майбутнього психолога, основи якої закладаються в ході набуття 

https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9D.%D0%86._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9D.%D0%92._%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9D.%D0%86._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9D.%D0%92._%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9D.%D0%86._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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професійних знань і умінь. Професійний та особистісний аспекти підготовки 

психолога є взаємообумовленими та взаємопов’язаними. Вони поєднуються в єдину 

проблематику професійно-особистісного проектування та становлення 

функціональної особистості психолога, що в наукові психологічній літературі 

широко представлена загальнотеоретичними підходами (Г. Абрамова, 

О. Бондаренко, І. Дубровіна, Ю. Ємельянов, С. Максименко, П М’ясоїдов, 

В. Рибалка, В. Панок, Л. Петровська, Н. Повякель, Н. Чепелева, Ю. Швабл, 

Т. Яценко) та частковими прикладними дослідженнями (Н. Амінов, Ю. Долинська. 

З. Кісарчук, В. Коновальчук, Д. Леонтьєв, О. Мешко, В. Михайлова, М. Молоканов, 

Є. Рогов, О. Саннікова, Л. Терлецька, Л. Уманець, Л. Шумаков). 

Професійна самооцінка – уявлення психолога про власну цінність як 

фахівця, тобто це оцінний компонент професійної Я-концепції. Образ «Я-

професіонал» включає в себе уявлення психолога про оцінку його особистості 

іншими професіоналами [2]. Професійна самооцінка може розглядатися як 

важливий елемент у структурі професійної «Я-концепції». Особистісний аспект 

професійної самооцінки виражається в оцінці власних особистісних якостей у 

зв’язку з ідеалом образу «Я-професіонал». Самооцінка за двома цими аспектами 

не обов’язково є узгодженою. Тим часом неузгодженість самооцінки у цих двох 

аспектах впливає на професійну адаптацію, професійну успішність та 

професійний розвиток особистості.  

Велику роль у формуванні професійної самооцінки відіграє зіставлення 

образу реального Я з ідеальним Я, оцінка значимим професіоналом професійних 

якостей особистості, особливо у студентські роки, а також процес формування 

професійної ідентичності. Становлення професійної «Я-концепції» – це складний 

та тривалий процес. На рівні «Я-ідеального» відбувається становлення ідеального 

образу «Я-професіонал» [3]. Важливим процесом тут є інтеграція знань про 

моделі професіонального психолога у єдину (причому можуть використовуватися 

або існуючі теоретичні моделі, або це може бути об’єднання особистісних рис 

відомих особистості професіоналів, або ця модель може відповідати особистості 

значущого професіонала тощо), емоційне сприйняття цього образу та виникнення 

мотивації, установки досягнення цього образу, тобто спрямованості на 

професійну самореалізацію. 

Дослідження Л. Кияшко дали можливість виділити групу ознак, найбільш 

значущих у професійній діяльності практичного психолога: емпатію, щирість, 

терпимість, любов до людей, професійну компетентність, спостережливість, 

вміння оцінювати причини соціальних явищ, вміння слухати, демократизм, 

витримку, безоцінне ставлення до людей. Отже, робота майбутнього психолога 

належить до таких видів діяльності, в яких професійні та особистісні прояви («Я-

функціональне» та «Я-екзистенційне») стикаються особливо тісно, а професійне 

зростання неможливе без особистісного [1]. Аналіз психолого-педагогічних 

досліджень з питання підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності 
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дозволяє зробити висновок, що більшість дослідників так чи інакше підкреслює 

значущість у діяльності психолога рівня його особистісного розвитку, 

самореалізації його особистості.  

Увесь процес професійного розвитку можна розділити на три великі етапи:  

1) професійне самовизначення і вибір професії – тут відбувається 

зародження того, що виступає потім як професійна компетентність і ефективність;  

2) професійне становлення - в цей період відбувається безпосереднє 

формування професійної компетентності;  

3) професійне вдосконалення [4]. 

Процес професійного становлення майбутнього практичного психолога 

складний та багатогранний. Він вимагає як від викладача ЗВО, так і від студента 

складної  роботи над формуванням системи професійно важливих знань, умінь, 

навичок. Важливим завданням виступає також розвиток цілісної, гармонійної 

особистості, орієнтованої на самопізнання та самозміни. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

У зв’язку з поширенням у світі пандемії СOVID-19, з метою збереження життя 

і здоров’я населення та зупинення стрімкого поширення коронавірусу, багатьма 

країнами світу було введено жорсткі заходи, які передбачали цілий ряд обмежень, 

зокрема, обмеження переміщення людей, що в свою чергу, викликало великі 

проблеми з організацією життєдіяльності в різних сферах людського життя.  

Гостро постало питання про нагальне переведення навчальних закладів у 

дистанційний режим роботи, які змогли у короткі терміни організувати 

навчальний процес у дистанційній формі. За час дії карантину серед науково-

педагогічних працівників обговорювалися питання ефективності такої форми 

навчання та можливості залишення деяких її елементів і після скасування 

обмежень. Також лунають думки і про більш радикальну зміну моделі надання 

освітніх послуг, шляхом поширення дистанційного навчання у майбутньому.  

Як показала практика, дана модель організації навчального процесу має свої 

переваги і недоліки. Вони стосуються як діяльності студентів, викладачів, так і 

навчальних закладів у цілому.  

Поміж позитивних моментів можна назвати економію часу, який викладачі 

та студенти повинні були витрачати на те, щоб добратися до місця проведення 

занять. Але в той же момент, установлений режим щоденних поїздок на навчання 

у більшій мірі дисциплінував студентів, наприклад, вони були змушені планувати 

свій графік так, щоб вчасно прибути на заняття, був чіткий режим протягом доби, 

що позитивно впливає на стан здоров’я. Оскільки самі студенти стверджують, що 

під час карантину у них змішався денний та нічний час, стали проявлятися лінощі, 

адже завтра не потрібно рано вставати і їхати на заняття тощо. 

Перевагою дистанційного навчання є також те, що навчатися та отримувати 

необхідні знання можна віддалено від навчального закладу в будь який зручний час, 

але враховуючи рівень розвитку сучасних інформаційних технологій така можливість 

існує уже тривалий час і все залежить лише від бажання самого студента, наявності 

необхідного обладнання і підключення до швидкісного інтернету.  

У даному випадку слід зазначити, що далеко не вся територія України має 

покриття з якісним під’єднанням до інтернету. Отже, наприклад, студенти, які 

проживають у сільській місцевості позбавляються можливості приймати повноцінну 

участь у дистанційному навчанні, або взагалі позбавлені такої можливості.  
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Для організації належного рівня дистанційного навчання як студенти, так і 

викладачі повинні мати знання та навики роботи із сучасними технологіями та 

програмним забезпеченням. На сьогоднішній день існують різні платформи, що 

можуть сприяти цьому, наприклад, Moodle, Google Classroom, сервіси 

відеоконференцій Zoom, Hangouts Meet, Cisco Webex Meeting, Jitsi Meet, Skype та 

інші. Як свідчить практика, не всі студенти і викладачі вміють користуватися 

вказаними ресурсами у повній мірі, що вимагає проходження відповідної підготовки. 

Варто відмітити, що ефективність дистанційного навчання також залежить 

від спеціальності та дисципліни за якими ведеться підготовка. Освітні стандарти 

передбачають, що після завершення навчання у випускника повинні бути 

сформовані певні навики, які набуваються лише за певних умов організації 

навчального процесу, постійної практики. За умови ж дистанційного навчання, 

напрацювання деяких навиків є практично неможливим.  

Для прикладу уявімо собі підготовку фахівців зі спеціальностей «Право», 

«Політологія», «Менеджмент». Не виникає сумнівів, що випускники даних 

спеціальностей, окрім глибоких знань з профільних дисциплін, повинні уміти 

добре комунікувати, аргументовано доводити власну точку зору, уміти вести 

толерантну бесіду з опонентами тощо. Набути дані навики дистанційно, 

знаходячись по інший бік монітору є неможливим. Лише робота в групах, 

проведення відкритих дискусій з викладачами та студентами, участь у різних 

культурно-масових заходах може сприяти виробленню відповідних навиків. 

Важливим також є і неформальне спілкування між студентами, вони повинні 

виходити із зони комфорту.  

Слід зазначити, що під час проведення стаціонарних занять викладач може 

відстежувати і психічний стан студентів. А від так корегувати форму спілкування, 

методи подання матеріалу. Помітивши зміни у поведінці студента, викладачеві у 

особистій бесіді буде легше зрозуміти їх причину та за потреби відреагувати 

відповідним чином. Залишення студента на одинці з його проблемами та 

«емоційним перенавантаженням» призводить до того, що він замикається у собі.  

Наступним недоліком дистанційної форми навчання можна вважати 

збільшення навантаження на викладачів. На перший погляд здавалося б, що 

повинно бути навпаки, оскільки викладач не повинен витрачати час на дорогу до 

навчального закладу, то у нього з’являється більше часу. Враховуючи існуючий 

досвід можна стверджувати протилежне, оскільки зросла кількість часу на 

потребу давати кожному студенту письмові роз’яснення, за якими слідують 

повторні уточнюючі питання, і знову потрібно давати письмове пояснення. Окрім 

цього, посилився контроль з боку адміністрації навчального закладу, викладачі 

змушені надавати письмові звіти про проведену роботу зі студентами.  

Отже, часу, який можна було б присвятити проведенню наукових 

досліджень, становиться менше. Збільшуються затрати часу на інші види роботи. 
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Важливим недоліком також є і можливість проведення об’єктивного 

оцінювання знань студентів, здійснення відповідного контролю, адже, наприклад, 

тестова система може перевірити лише часткові знання матеріалу. Як вже 

зазначалося, для цілого ряду спеціальностей важливим є вироблення навиків 

аргументованого ведення бесіди, демонстрація логічного мислення тощо. Інакше 

на виході можна отримати випускників, які непогано знають теоретичний 

матеріал, але взагалі не вміють вести діалог, висловлювати власну позицію з 

різних питань. 

Таким чином, дистанційне навчання не може повноцінно замінити класичні 

форми проведення навчання. Воно може допомогти у розширенні способів 

комунікації між учасниками навчального процесу, сприяє економії часу на 

подолання відстані між навчальним закладом і місцем проживання тощо.  

Важливим фактором ефективності навчання також є і мотивація самого 

студента, якщо у нього відсутнє бажання отримувати знання та докладати зусилля 

для удосконалення своїх навиків, то за умов дистанційного навчання він буде 

мати ще більше можливостей для того, щоб ухилятися від виконання обов’язків 

студента.  
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Соціальне середовище, в якому перебуває людини, завжди слугує джерелом 

певних проблем і навіть іноді страждань у випадку, коли людина не змогла за 

якихось обставин вжитися в нього й відчути себе його частиною, безумовно, не 

втрачаючи при цьому своєї індивідуальності та самостійності. Саме цей процес 

так званої соціальної адаптації, яка розпочинається у особи ще в дитячому віці, і у 

подальшому визначає свідому життєдіяльність людини, та її місце у соціумі. 

У сучасній науці та практиці дане поняття соціальної адаптації займає та буде 

займати ключові позиції щодо розробки певних методів та видів допомоги дітям 

та підліткам, що опинилися у складній життєвій ситуації.  

Незважаючи на те, що за останні декілька років дослідження соціальної 

адаптації стрімко змістилося з периферії до центру наукових інтересів, над 

розв’язанням даної проблеми буде працювати ще не одне покоління дослідників, 

адже мова йде про соціально-психологічне засвоєння та поведінкові механізми 

людей у тому соціальному просторі, який постійно змінюється, вносячи 

корективи в адаптивні процеси. 

Соціальна адаптація особистості пов’язується з процесами навчання та 

виховання в родинах, дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах 

та, частково, закладах, в яких здобувається професійна освіта [5]. Тому можна 

вважати даний процес важливою основою для особистості та її активного 

пристосування до певних вимог середовища, яких потрібно обов’язково 

дотримуватись. 

З філософської точки зору адаптація є головним аспектом життєдіяльності 

особистості і виду, у якому реалізуються загальновизнані, фундаментальні 

властивості матерії до самозбереження і розвитку у конкретних умовах існування 

[1]. Соціально-психологічна адаптація – це адаптація до нових для особистості 

або групи соціальних умов діяльності.  

Складні життєві ситуації, з якими людина стикається впродовж усього життя, 

вимагають оволодіння ефективними механізмами адаптації та саморегуляції, 

тобто копінг-поведінкою. Психологічне благополуччя людини у сучасному світі 

залежить від її здатності до аналізу своєї поведінки та поведінки інших людей, 

уміння управляти своєю поведінкою, емоціями та спілкуванням і ще багатьох 
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інших психологічних знань і вмінь, що входять до структури психологічної 

культури [5]. 

Соціальна адаптація завжди враховує рівень свідомості особи та моделі її 

поведінки в середовищі. В контексті соціальної адаптації також відбувається 

розмежування бажаності чи небажаності, визнання чи невизнання, терпимості чи 

нетерпимості нових соціальних умов, оскільки оцінка особистих здібностей, 

динаміки певних очікувань і можливостей щодо її задоволення. На поведінковому 

рівні соціальна адаптація індивідуума може проявитися як регуляція поведінки 

поставленої мети і самостійним прийняттям певних рішень. Обрана стратегія 

поведінки відображає конфлікт опору і вибір індивідом оптимального варіанту 

для своєї життєдіяльності в соціумі. Це – інтеграційний показник стану людини, 

що відображає його можливості виконувати певні біосоціальні функції, а якщо 

конкретніше, то саме:  

- адекватне сприйняття навколишньої дійсності і власного організму; 

- адекватна система стосунків і спілкування з оточенням;  

- здатність до праці, навчання, до організації дозвілля і відпочинку;  

- здатність до самообслуговування і взаємнообслуговування в сім’ї і 

колективі;  

- мінливість (адаптивність) поведінки відповідно до очікувань інших [4]. 

Також можна виділити два основні типи адаптаційного процесу, які 

формуються особою залежно від структури потреб і мотивів індивіда: 

- тип, що характеризується переважанням активної дії на соціальне 

середовище;  

- тип, що визначається пасивним, конформним прийняттям цілей і ціннісних 

орієнтацій групи.  

У взаємодії між індивідом та соціумом можуть виділятися два діалектично 

взаємопов’язані етапи, а саме: соціалізація і соціальна адаптація. Соціальна 

адаптація слугує підсумком глобального процесу соціалізації, тоді як соціалізацією 

можна вважати етап становлення індивіда і залучення його до основних норм, 

цінностей і соціокультурних інституцій для виконання в подальшому тієї або іншої 

соціальної ролі. Соціальна адаптація, у найзагальнішому вигляді, розкриває 

ідентичність особи, гармонізуючи тим самим сенс і стратегії її життєдіяльності у 

динамічному, соціокультурному середовищі [1].  

Основні компоненти, які входять до психологічної культури особистості такі, 

як розуміння та знання себе та інших людей, адекватна самооцінка, саморегуляція 

особистісних станів і властивостей, саморегуляція діяльності, регулювання 

стосунків з іншими людьми [5]. 

Г. Костюк стверджував, що дитина не є пасивним автоматичним продуктом 

свого середовища, її не можна розглядати чисто зовнішньо механічну сукупність 

певних обставин. Важливо зазначити на те, як це середовище відображається у 

свідомості дитини, які думки, почуття, прагнення, інтереси в ній з’являються. Г. 
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Костюк вважав, що треба аналізувати будь який зв’язок з дієвим ставленням самої 

дитини до навколишнього середовища. Дане розуміння дає змогу визначити 

причини суттєвих відмінностей, наприклад, у розвитку дітей з однієї сім’ї, у 

дітей-близнюків з ідентичними генотипами. Це наслідок того, що в їхніх дієвих 

взаєминах, на думку Г. Костюка, одні діти найчастіше виступають як ініціатори, 

лідери, а інші особи – як виконавці, підлеглі.  Тому що кожна особа, має свій 

характер та прагнення у житті. Вона обирає ким їй краще стати, керівником та 

керувати певною групою осіб, чи навпаки бути підлеглим и виконувати вказівки 

керівника [6].  

Показниками низької соціально-психологічної адаптації, за умови 

переміщення індивіда в інше соціальне середовище, є аномальна поведінка, що 

відхиляється від загально прийнятих норм. Успішність адаптації залежить від 

характеристик середовища і індивіда. Чим складніше нове середовище 

(наприклад, більше соціальних зв’язків, складніше спільна діяльність, вище 

соціальна неоднорідність), чим більше відбувається в ній змін, тим є важчою для 

індивіда соціально-психологічна адаптація. 

Крім того, соціальну адаптацію можна розглядати як характеристику 

взаємовідносин індивіда з соціальним середовищем, взаємовідносин з людьми. Це 

пристосування припускає пошукову активність особи, усвідомлення нею свого 

соціального статусу і соціально-рольової поведінки, ідентифікацію особи і групи 

в процесі виконання спільної діяльності, прийняття індивідом норм, цінностей і 

традицій соціальної групи [3]. 

Психологічна культура особистості є однією з необхідних умов адаптації 

людини до мінливих умов сучасності та продуктивного саморозвитку. Подібну 

функцію виконує і копінг-поведінка особистості, що забезпечує індивідуальну 

адаптаційну реакцію людини на складну життєву ситуацію і може розглядатися як 

специфічний компонент психологічної культури особистості [5]. 

А. Налчаджян виділяє види адаптації такі як: нормальна адаптація, девіантна 

або неконформістська адаптація, патологічна адаптація [5].  

Нормальна адаптація – це певний адаптивний процес особи, що приводить її 

до стійкої адаптованості в типових проблемних ситуаціях без патологічних змін її 

структури і без порушень норм тієї  чи іншої групи, в якій протікає активність 

індивіда. Виділяють також змішаний тип соціально-психічної адаптації, який 

здійснюється в тих проблемних ситуаціях, коли людина частково фрустрована, 

але одночасно стоїть перед вирішенням конструктивних завдань, пов’язаних з її 

соціальними ролями.  

Один з видів соціально-психологічної адаптації – девіантна адаптація, яку 

умовно можна поділити на два основних підвиди: неконформістська адаптація і 

новаторська (інноваційна, творча) адаптація [6].  

Неконформістська адаптація – це процес соціально-психічної адаптації 

особи, завдяки якому вона може долати внутрішньогрупову проблемну ситуацію 
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незвичними для членів цієї групи способами і шляхами та через це опиняється в 

конфліктних стосунках з нормами групи та їх носіями. Згідно з цим у особи 

виникають нові проблемні ситуації, які вимагають нових адаптивних механізмів і 

тактик поведінки. Дуже важливим різновидом девіантної адаптації є інновативна 

(новаторська) або творча поведінка –  тобто певна діяльність або виконання ролі, 

в результаті якої особа створює нові цінності, здійснює нововведення в тих чи 

інших областях культури. 

Патологічна адаптація – це соціально-психологічний процес (тобто 

активність особи в соціальних ситуаціях), який повністю або частково 

здійснюється за допомогою патологічних механізмів та форм поведінки і 

призводить до утворення патологічних комплексів характеру, що входять до 

складу невротичних і психотичних синдромів [2]. 

Визрівання та постійне розв’язання суперечностей здійснюється у процесі 

соціальної адаптації індивіда, коли свідомо засвоюються соціальні норми та 

цінності, виконуються рольові вимоги та здійснюються певні сподівання. Саме у 

процесі соціалізації і реалізується в різних формах соціальний контроль. 

Виконуючи декілька функцій на індивідуальному рівні і в межах соціальної 

системи, соціальна адаптація, з одного боку, сприяє особі у формуванні своєї 

громадянської орієнтації та поглядів на явища навколишнього світу, а з іншого – є 

способом існування та відтворення соціальної системи. На індивідуальному рівні 

соціальна адаптація передбачає процес навчання особи основам і переважаючим 

цінностям соціально-економічної системи. Соціальна адаптація дає людині 

уявлення про призначення та зміст відносин індивіда із системою: якими 

законами, правилами та нормами регулюється її поведінка в соціальній сфері. 

Процес соціальної адаптації забезпечує підтримку та відтворення соціальної 

сфери. Це взаємодія між особистістю та суспільством. 

Дослідження А. Фернхема показали, що із суб’єктивним відчуттям 

благополуччя пов’язані певні особистісні чинники: позитивна самооцінка, 

внутрішній контроль. Відчуття щастя виявилося тісно пов’язаним з 

екстраверсією, соціальною сміливістю та динамізмом [6]. 

Таким чином, процес адаптації людини до навколишнього середовища 

проходить різними шляхами і має різні наслідки, але без цього етапу неможливо 

створення особистості, він є необхідною складовою життєвого процесу людини, що 

визначає стан її здоров’я і комфорту (як внутрішнього, так і зовнішнього). Цей процес 

може залежати як від психічних особливостей індивіда, так і від особливостей того 

соціального середовища в якому він перебуває, до якого намагається особа 

пристосуватися. У свою чергу, від результату адаптації залежить місце людини у 

суспільстві та якісне виконання обраних нею соціальних ролей. Але потрібно 

пам’ятати, що проблемність неадаптованої людини свідчить не тільки про її 

незадовільний стан, але й про «проблемний» стан такого суспільства, яке не приймає 

у своє лоно того, хто не підпадає під визначений ним шаблон. 
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ПРИЧИНИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Проблема прокрастинації особистості має важливе теоретичне та практичне 

значення і завжди залишається актуальною.  

З теоретичних надбань зарубіжних (M. Aitken, J. Burka, J. Ferrari, J. Johnson, 

M. Kachgal, C. Lay, W. McCowin’s, N. Milgram, W. O’Brien,T. Pychyl, L. Solomon, 

P. Steel, H. Schouwenburg, R. Tenne та ін.) і вітчизняних (Д. Анпілової, С. Бабатіної, 

Є. Базики, Я. Варваричевої, О. Грабчак, М. Дворник, Є. Ільїна, К. Євстігнєєвої, 

В. Ковиліна, Т. Колтунович, О. Михайлової, Т. Мотрук, О. Поліщук, С. Соболєвої, 

Д. Стеценко, Ю. Шайгородського, К. Фоменко та ін.) науковців відомо, що 

прокрастинація це свідоме відкладання, відтермінування суб’єктом намічених дій, 

завдань, незважаючи на негативні наслідки такої поведінки.  

Прокрастинація це своєрідна емоційна реакція особистості на планові або 

необхідні справи, схильність людини до відкладання своїх справ «на потім», «на 

завтра», «на майбутнє». Вона виражається у її прагненні не починати будь-які 

справи, не приймати рішення. Існує щоденна (побутова), у прийнятті рішень, 

невротична, компульсивна, академічна прокрастинація. Серед фундаментальних 

типів прокрастинації, дослідники виділяють розслаблену (тимчасову) і напружену 

(хронічну) [5].   

Аналіз наукових джерел (С. Бабатіної, Є. Базики, Я. Варваричевої, Т. Вайди, 

О. Грабчак, М. Дворник, В. Іванух, Е.Івутіної, А. Коробейнікової, М. Кузнєцова, 

Т. Мотрук, С. Соболєвої, Д. Стеценко, О. Фролової та ін.) показав, що основними 

причинами прокрастинації дослідники вважають: 1) відсутність мотивації до 

навчання (студенти вступили до ВНЗ лише за бажанням батьків, не бачать 

перспектив у майбутній професійній діяльності, головною метою навчання є 

отримання диплома тощо); 2) порушення вольової сфери (люди-прокрастинатори 

– це особистості з нерозвиненими, несформованими вольовими процесами, які не 

вміють чи нездатні перемогти самих себе, подолати труднощі тощо); 3) невміння 

організовувати себе і свій час; підвищений рівень особистісної тривожності; 

низька самооцінка; слабкість характеру; втома; недостатня готовність до 

виконання справи; стрес як наслідок невпевненості у своїх силах; 4) страх перед 

майбутнім, успіхом (цей феномен формується часто ще у шкільні роки та 
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виявляється у прагненні бути гіршим й менш успішним задля збереження певних 

зв’язків із друзями, відповідати певним стереотипам або ж запобігти додатковим 

навантаженням та підвищеним вимогам з боку викладачів, батьків тощо. Часто 

така тенденція зберігається в окремих студентів на молодших курсах ВНЗ) та 

невдачею (людина боїться, що не впорається з поставленим завданням, 

побоюється, що у неї не досить здібностей, умінь або часу. «Вже краще не робити 

зовсім, ніж виглядати безглуздо», – думає прокрастинатор); 5) перфекціонізм 

(за М. Холлендером це постановка до себе вимог більш високої якості виконання 

діяльності, ніж того вимагають обставини. Людина не приймає середніх 

результатів, якщо вже братися за справу, то виконувати її бездоганно); 

6) невміння вибудовувати ієрархію цілей і цінностей та планувати свою 

діяльність; 7) недостатність безпосередньої комунікації з оточенням та надлишок 

віртуальної; 8) зайва самовпевненість; лінощі; безпорадність; хвороби; 

9) недостатність керівництва та консультацій з боку викладачів; 10) соціальні та 

сімейні проблеми; 11) зовнішні відволікаючі фактори (перекладання 

відповідальності за власні вчинки на зовнішні фактори); 12) нехтування власними 

інтересами; 13) опір зовнішньому контролю або особистий спротив, непокора 

зовнішньому оточенню (прокрастинатори впевнені, що їх бажання – закон, а будь-

які вимоги до них (родичів, викладачів, керівників, товаришів тощо) викликають, 

відповідно, протест і бунт. Людину дратують нав’язані їй ролі, програми, плани, 

які вона відкладає, щоб діяти відповідно до своїх власних рішень, відстоювати 

власну точку зору, намагатися довести свою незалежність від громадської думки, 

але втрачаючи при цьому час на генерацію своїх ідей); 14) нелюбима робота, 

нудна і неприємна справа, якою потрібно займатися; 15) невміння розставляти 

пріоритети; 16) авторитарність батьків (затягування може бути відповіддю на 

авторитарний стиль виховання батьків); 17) невірні переконання або прагнення до 

збільшення рівня напруги (людині здається, що якщо загнати її в рамки, вона 

може виконати роботу набагато краще. В умовах дефіциту часу індивід може 

переживати мобілізацію сил, повну концентрацію, підвищення ефективності всіх 

психічних процесів. Після завершення роботи настає суб’єктивно приємна 

розрядка, зняття цієї напруги) [1 – 4; 6 – 9]. 

Здійснений нами теоретичний аналіз причин прокрастинації дозволив 

об’єднати їх у чотири групи: психологічні, соціально-психологічні, педагогічні та 

психо-фізіологічні. До психологічних чинників ми віднесли: відсутність мотивації 

загалом і до навчання зокрема; порушення вольової сфери; стрес; різні види 

страху (перед майбутнім, успіху, невдачі); перфекціонізм; невміння 

організовувати себе і свій час, вибудовувати ієрархію цілей і цінностей, 

планувати свою діяльність, розставляти пріоритети; зайва самовпевненість; 

лінощі; безпорадність; нехтування власними інтересами; підвищений рівень 

особистісної тривожності; низька самооцінка; слабкість характеру; недостатня 
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готовність до виконання справи; неправильні переконання або прагнення до 

збільшення рівня напруги. 

Соціально-психологічні причини – недостатність безпосередньої комунікації 

з оточенням та надлишок віртуальної; зовнішні відволікаючі фактори; опір 

зовнішньому контролю або особистий спротив, непокора зовнішньому оточенню; 

нелюбима робота, нудна і неприємна справа, якою потрібно займатися; 

авторитарність батьків; соціальні та сімейні проблеми. 

Педагогічною причиною прокрастинації студентів є недостатність 

керівництва та консультацій з боку викладачів. 

Психо-фізіологічні причини – стан здоров’я; хвороби; втома; темперамент; 

нейротизм; імпульсивність; низький життєвий тонус [5].   

Отже, підсумовуючи можна стверджувати, що феномен прокрастинації 

особистості загалом й пошук її чинників, що спричиняють її виникнення, є 

предметом дослідження багатьох учених у зарубіжній і вітчизняній психологічній 

науці. Соціальна значущість проблеми, зростання осіб, які прокрастинують, та 

шкідливого впливу даного явища на розвиток особистості, свідчить про 

незаперечну актуальність і важливість її вивчення й запобігання. Знання причин 

прокрастинації особистості  є запорукою своєчасної розробки шляхів її 

психопрофілактики і, за необхідності, психокорекції. 
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СУПЕРВІЗІЯ: ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА І РОЗВИТОК 

ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Супервізія викладачів закладів вищої освіти (ЗВО), на жаль, не набула 

широкого застосування в Україні, але цей процес є важливою професійною 

підтримкою, яка може допомогти долати труднощі та рости професійно. 

Це інструмент, який дозволить викладачам розвивати свої професійні навички та 

особистісні якості. Сутність супервізійного процесу полягає в манері спілкування 

та взаємодії досвідченого супервізора  з викладачем ЗВО, а також у специфіці 

співпраці для досягнення особистісних і професійних цілей.  

Мета статті − уточнення змісту поняття «супервізія», обґрунтувати 

значення супервізійних відносин для більш успішного професійного становлення 

викладача ЗВО та з’ясування специфіки супервізорських відносин.  

Основним завданням фахівця, психолога ЗВО є охорона психічного 

здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, а змістом роботи – 

проблеми клієнтів (викладачів, студентів, курсантів ЗВО) та їх актуальні життєві 

ситуації. Метою супервізійної роботи з молодими викладачами у ЗВО, має бути 

професійний та особистісний розвиток. У процесі супервізійної роботи 

спеціалісти-психологи повинні допомагати молодим викладачам ЗВО у подоланні 

професійних труднощів, протидіяти стресу та допомогти запобігти професійному 

вигоранню. Супервізія має бути обов’язковою складовою професійної діяльності 

фахівців у сфері освіти, з огляду на значне психологічне навантаження, графік 

роботи, а також часті випадки професійного вигорання. Як процес, супервізія з 

викладачами ЗВО повинна мати свою мету, завдання та структуру, і проводиться 

в окремо відведений час та згідно з планом. 

Супервізія – це не лише психологічна підтримка молодого викладача ЗВО, 

через обговорення проблем які мали місце в педагогічній практиці, а ще ї 

знаходження шляхів їх розв’язання. Предметом супервізії має бути вся 

педагогічна діяльність, щоденна практика, успіхи та досягнення. 

Супервізія – переклад з англійської – «нагляд», але новий тлумачний 

словник української мови описує термін «наставник» як «той, хто дає поради, 

навчає; порадник, учитель; наглядач». Також, супервізію можна розглядати як 

систему професійної підтримки спеціалістів, що працюють у сфері «людина – 

людина» до якої має пряме відношення професія викладача ЗВО. Відомо, що 
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людина має розуміти і вміти працювати з власними проблемами, а також повинна 

періодично звертатися по допомогою до своїх колег [1]. 

Супервізія почала свій розвиток з психоаналізу та інтенсивно розвивається 

у його межах дотепер. В Україні супервізія тільки розпочинає розвиватися, тому 

закономірною є незначна представленість наукових праць із супервізії в галузі 

психології. Однак за кордоном цю проблему науковці тривалий час активно 

досліджують (A. Kadushin, 1992; M. Richards et al., 1990; D. Petters, 1979; Bulter 

and Elliot, 1985; L. Danbury, 1986; K. Ford and A. Jones, 1987; D. Gardiner, 1989; 

B. Humphries et al., 1993; CCETSW, 1991−1993). Серед численних досліджень 

проблем супервізійних стосунків слід виділити значну кількість праць, 

присвячених розгляду психотерапевтичних основ супервізійних стосунків, 

зокрема таких авторів, як Л. Ріс, E. Фрімен, A. Хес. Важливо, звернути увагу на 

роботу присвячену питанням теоретичного та практичного аспектів ведення 

супервізорского процесу (цілі супервізії, характер і призначення різних 

супервізорских втручань) Джейкобса Д., Дэвид П. та Мейер Д. Д. [2]. 

Супервізія – необхідний напрямок у професійній діяльності молодого 

викладача ЗВО так, як викладач насамперед людина, і йому не завадить допомога 

та професійна підтримка. Це насамперед спостереження фахівця-психолога та  

більш досвідченого викладача ЗВО, обговорення сильних і слабких сторін, 

виправлення виниклих помилок у педагогічній практиці молодого викладача ЗВО. 

Для повноцінного розуміння будь-якого процесу необхідна присутність, участь 

іншого, інакше людина виявляється в замкнутому колі власних думок і почуттів, 

що може привести до нервового зриву.  

Важливість впровадження сучасної педагогічної супервізії яка застосована 

на конструктивних уявленнях, згідно з якими людина може бути активною до 

своєї професії та набуття нових знань [3]. 

Супервізор – це по-перше, наставник і консультант, який допоможе, 

підтримає, навчить новому та поділиться досвідом. Супервізорами можуть бути 

практичні психологи та викладачі з багаторічним досвідом роботи. 

Пошук шляхів використання супервізії в освітньому процесі на сьогодні 

мало вивчений та не можна не погодитися з авторами статті «Супервізія як 

педагогічний феномен» Яковлевим Є.В. і Яковлевої Н.О. в тому, що 

супервізійний процес дуже слабо використовується в сучасній освіті [4]. Однак, в 

ОВС тривалий час, існує інститут наставництва, який доказав свою ефективність і 

за своєю суттю є супервізію молодого фахівця і носить індивідуальну форму. 

На наш погляд, більш важливим є застосування групової супервізійної 

роботи з молодими викладачами ЗВО (групове обговорення практики роботи, 

труднощів, підтримка, пошук шляхів вирішення труднощів у педагогічній 

діяльності). Супервізія – це розв’язання професійних проблем, які виникають у 

роботі з людьми, через обговорення. Супервізор повинен допомогти 

починаючому викладачу ЗВО усвідомити, розуміти та вірно аналізувати свої 
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професійні дії та поведінку через розвиток рефлексії. Слід зазначити, що у 

молодого викладача ЗВО виникають актуальні конфлікти в процесі професійної 

діяльності, та за допомогою супервізійного процесу ці труднощі можна легко 

подолати. 

Висновок. Супервізія – це універсальна форма підтримки молодих 

викладачів ЗВО, що дозволяє викладачам більш сфокусованим поглядом 

подивитися на труднощі у професійній роботі та запобігти професійному 

вигоранню. Це інструмент, який дозволить викладачам ЗВО розвивати свої 

професійні навички та особистісні якості. Важливо розуміти, що це не перевірка 

чи контроль, а супервізор – це наставник і консультант (психолог), який 

допоможе, підтримає, навчить новому та поділиться досвідом. Отже, супервізія з 

викладачами ЗВО може проходити, як індивідуальна і групова форма роботи з 

викладачами ЗВО; ознайомлення з результатами самооцінювання викладача ЗВО 

та вибраними пріоритетами для розвитку; спостереження за діяльністю 

викладача; підтримка у створенні плану професійного розвитку; наставницькі 

бесіди; групове обговорення кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх 

вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку. 
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ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМАЛЬНОЇ, 

НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

Базовим положенням для формування когерентної безперервної освіти має 

стати принцип самодетермінації освітньої діяльності на всіх її рівнях. Відповідно, 

необхідно забезпечити цілісний науково-методичний, андрагогічний, 

інформаційно-комунікаційний супровід для безперервного розвитку і 

саморозвитку фахівця, актуалізації його потенційних креативних ресурсів, 

суб’єктної творчої активності, вироблення педагогічної дії нової якості. Звісно, 

завдання безперервної освіти не зводяться до механічного накопичення 

фрагментів інноваційного освітнього досвіду і не вичерпуються ним. Безперервна 

освіта має впроваджувати інноваційну модель професійного розвитку і 

саморозвитку фахівця впродовж усього його життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти. Тому безперервна освіта має бути не лише 

інтерактивною, а й інтерсуб’єктивною, оскільки йдеться про постійне розширення 

цільової аудиторії, просторових і часових меж освітніх траєкторій і можливостей 

їхнього вибору. 

Цифровізація освіти зумовлює нову модель її розвитку, що не обмежена 

просторовими, часовими й інституціональними межами. Нові форми освітніх 

практик не відповідають традиційній схемі навчання, відтепер когнітивні 

можливості масової інформації унеможливлюють завершеність освітнього 

процесу. Тому постійний розвиток інформацій вимагає безперервного навчання 

не лише в межах освітніх інститутів, але й у просторі неформальної та 

інформальної освіти. 

Це актуалізує проблему валідації (визнання) результатів попередньої освіти 

(Recognition of Prior Learning), зокрема результатів неформальної та інформальної 

освіти дорослих. Проблема валідації є однією з ключових в освітній політиці 

багатьох країн світу, що зумовлено переходом людства до інформаційного 

суспільства, втратою закладами формальної освіти монополії на знання та 

поширення інформації. Також стихійно-масовий характер трудової міграції 

населення, спричинений глобальними тенденціями, нестабільною геополітичною 

ситуацією у світі, гармонізацією національних систем формальної освіти, що 

базуються на Болонській угоді, і універсальний інструментарій оцінки освітніх 

результатів (learning outcomes), вивели проблему визнання результатів 
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попередньої освіти, на рівень міжнаціональних, соціально-економічних, 

епістемологічних і педагогічних проблем. 

За визначенням ЮНЕСКО, визнання (recognition), валідація (validation) і 

акредитація (accreditation) результатів неформальної та інформальної освіти є 

процедурою виявлення і оцінювання прихованих і нерозпізнаних компетенцій, які 

засвоїла людина в різних сферах, способами на будь-яких етапах життєвого циклу. 

Оцінювання і визнання цих освітніх результатів може значно підвищити самооцінку 

особистості і рівень її добробуту, мотивувати для подальшого навчання і сприяти 

зростанню конкурентоспроможності її компетентностей на ринку праці. 

З огляду на досвід європейських країн механізми визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти досі перебувають на стадії розроблення і 

впровадження програм. Також більшість університетів розглядають практику 

визнання результатів попередньої освіти як «скриню Пандори», оскільки 

вважають, що індивід не здатний засвоїти компетентності у сфері вищої освіти 

поза участю в аудиторних заняттях університету. Відповідно, постає закономірне 

питання: як ставитися до феномену Масових відкритих онлайн-курсів (MOOCs), 

освітні модулі яких розміщують визнані університети світу? 

Саме масовим відкритим онлайн-курсам у майбутньому належатиме 

провідна роль у впровадженні концепції визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти, оскільки їх практика відповідає сучасним освітнім трендам – 

практико-орієнтованій, доступній і технологічній освіті. 

На сьогодні в країнах Європейського Союзу по-різному трактують поняття 

«валідація» результатів неформальної та інформальної освіти. Наприклад, у 

Норвегії й Ісландії валiдацію результатів неформальної освіти дорослих 

розглядають здебільшого як зняття бар’єрів для отримання формальної освіти. 

В Австрії і Великій Британії її використовують для отримання формального 

сертифікату про освіту. Проте більшість країн дотримуються визначення, яке 

запропоновано CEDEFOP, відповідно до якого валiдація результатів 

неформальної та інформальної освіти дорослих розуміється як підтвердження 

компетентним органом того, що результати навчання, які були набуті людиною у 

формальному, неформальному і інформальному контекстах, оцінені відповідно до 

попередньо встановлених критеріїв та відповідають вимогам стандарту валідації. 

Зазвичай валідація результатів неформальної освіти приводить до сертифікації. 

Відповідно до інтеграційних освітніх настанов, Україна зробила перший крок у 

впроваджені європейської практики валідації, в межах якої в 2018 році 

розроблено «Положення про сертифікацію педагогічних працівників».  

Реалізація практики валідації потребує від вітчизняної освіти створення 

єдиної методичної бази для визнання неформальної та інформальної освіти на 

основі європейської практики і як наслідок – створення електронної платформи, 

яка акумулюватиме накопичений досвід і стане ресурсом для формування групи 

експертів в цій області. Процедура валідації має бути добровільною, прозорою і 



 349 

справедливою, базуватися на соціальному діалозі, гарантувати конфіденційність 

особистих даних, мати механізми апеляції результатів. Базовими принципами 

успішного здійснення валідації є: надійність, довіра, прозорість процедури, 

чіткість вимог, ясність критеріїв, неупередженість експертів, достовірність і 

легітимність. Також мають бути чітко означені методологічні правила, порядок 

діяльності комісії, критерії для видачі сертифіката, правові аспекти діяльності 

членів експертної комісії. 

Безперервна освіта в Україні в межах інтеграційних освітніх процесів 

рухається у напрямку стандартизації, трансферу оціночних засобів і прозорості 

освіти. Завдяки цьому освіта поступово починає сприйматися як метакогнітивний 

процес, який безперервно реалізується у професійній та індивідуально-практичній 

життєдіяльності фахівця.  

Найбільш дієвими стратегіями кореляції результатів формальної, 

неформальної, інформальної освіти є ефективна вертикальна і горизонтальна 

освітня комунікація, розвиток технологій і прийомів щодо забезпечення якості 

освіти, формування неупереджених експертів на світовому рівні. У цьому 

контексті слід розрізняти процеси інтернаціоналізації та глобалізації освіти. 

Інтернаціоналізація передбачає розширення багатосторонніх зв’язків між 

закладами освіти різних країн на основі рівноправного і взаємовигідного 

співробітництва. Метою цього процесу є  підвищення ефективності освітньої і 

науково-дослідної діяльності, доведення її до кращого світового рівня, 

розширення мобільності педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Глобалізація є об’єктивним процесом, головна небезпека якого обумовлюється 

тим, що замість єдності у багатоманітності і розширенні освітніх можливостей 

можна одержати сумну уніфікацію, одноманітність і втрату самобутнього 

креативного потенціалу національних (регіональних) освітніх систем. На відміну 

від глобалізації перевагами інтернаціоналізації освіти є процеси поєднання 

освітніх ресурсів, що дозволяють: уникнути дублювання та копіювання 

інформації; покращити ідентифікацію проектів та визначати їх доцільність; 

поглиблювати базу знань освітніх закладів, збагачувати освітні програми. 

Це уможливлює активну діяльність свідомих, ініціативних, креативних фахівців, 

які здатні забезпечити економічне зростання і культурний розвиток країни.  

Відтак, процеси безперервної освіти мають охоплювати і розвиток 

креативних індустрій, як ключового фактору у розвитку інновацій. Креативні 

індустрії – це сукупність поглядів, ідей, тенденцій і напрямів сучасного розвитку 

економіки і культури, що характеризується органічним поєднанням та 

використанням знань, інформації та креативності. Ключовими характеристиками 

креативних індустрій є: зниження рівня безробіття завдяки самозайнятості; 

нарощення економічного, соціального, освітнього та духовного потенціалу; 

органічне поєднання науки, мистецтва, креативності та інновацій; усунення 

кордонів між країнами завдяки міжнародному співробітництву через ефективне 
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використання Інтернет-технологій, відкритого доступу до інформаційних потоків; 

створення сучасних унікальних ідей завдяки культурній та етнічній 

різноманітності; розвиток аксіологічного потенціалу особистості та її творчості, 

креативності, моральності, толерантності, неупередженості оптимізму, 

відкритості, комунікабельності. 

Для забезпечення розвитку креативного сектора, необхідне органічне 

поєднання п’яти ключових напрямів освітньої діяльності: функціонування 

професійних мереж та асоціацій; зміцнення організаційного потенціалу, що 

можливо забезпечити шляхом налагодження системи безперервної освіти; 

професійний розвиток фахівців для забезпечення бізнес інкубаторів; створення 

креативних освітніх кластерів; інтернаціоналізація інноваційних індустрій і 

науково-дослідних проектів. Україна вже зробила перші кроки у розвитку 

креативних індустрій, про що свідчить участь у програмі Європейського Союзу 

«Креативна Європа», що дозволяє українським культурним і освітнім інституціям 

доєднуватися до європейських професійних мереж, знаходити партнерів та 

реалізовувати різноманітні спільні міжнародні проекти. Розробка доктрини 

збалансованого розвитку «Україна-2030», в якій зазначено, що розвиток 

креативної економіки є одним із драйверів економічного розвитку країни [2]. 

У документі передбачено створення умов для досягнення економічного зростання 

України не менше 10-15% у рік, щоб до 2030 року вона увійшла до тридцяти 

найбільших розвинених країн світу. Визначальним фактором і каталізатором 

економічного зростання національної економіки може бути тільки людський 

капітал, а тому пріоритетною є нова соціально-орієнтована модель розвитку, 

вищою цінністю в якій є людина, а головною рушійною силою – її креативний 

потенціал. Також ухвалено законопроект «Про культуру», в якому додано поняття 

«креативні індустрії» – це перелік видів економічної діяльності, що мають 

потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне 

(мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком 

індивідуальної творчості, навичок і таланту. 

З огляду на це когерентна система формальної, неформальної та 

інформальної освіти має забезпечити психолого-педагогічний, андрагогічний та 

інформаційно-комунікативний супровід розвитку креативної діяльності фахівця.  

Багатоваріантність форм, моделей, технологій, напрямів професійного 

розвитку дає змогу підготувати конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг 

фахівця, здатного до неперервного саморозвитку, самонавчання і самореалізації 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти впродовж усього 

життя. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ 

ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ І БІЗНЕСУ 

 

Оновлення сучасної української освіти відбувається на базі так званого 

«компетентнісного підходу», в основу якого покладено формування і розвиток у 

здобувачів ключових компетенцій, які визначають їх успішну адаптацію в 

суспільстві. Необхідність такого підходу обумовлюється зміною освітньої 

парадигми. На відміну від «кваліфікаційних навичок», компетенції включають 

крім професійних знань і умінь такі якості, як ініціатива, співробітництво, 

здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, вміння вчитися, оцінювати, 

логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію. Компетенція є, таким 

чином, сферою відносин між знанням і дією, що існують в людській практиці, а 

компетентнісний підхід передбачає значне посилення практичної спрямованості 

освіти, створення певних умов, які відображають діяльнісний характер навчання.   

Завданням освіти стає включення здобувачів у реалізацію діяльності 

(дослідження, проєктування, керівництво); орієнтацію навчального процесу на 

розвиток самостійності і відповідальності здобувача за результати своєї 

діяльності, навчання різноманітним підходам до вироблення ідей, управління 

новаціями та передача знань; набуття досвіду постановки і досягнення мети, 

розвиток розуміння контекстуальної природи знань і досвіду; формування 

творчого підходу до роботи;  розвиток своїх здібностей і здібностей інших; 

організація продуктивної групової роботи, вироблення групових рішень, 

вирішення конфліктів, участі в підтримці і поліпшенні демократичних інститутів; 

надання знань та навичок, пов’язаних з життям в багатокультурному, 

багатонаціональному і мультирелігійному суспільстві [1]. 

Основні суперечності при переході до організації навчального процесу на 

основі компетентнісного підходу розвиваються між масовою спрямованістю 

навчання та індивідуальним характером освіти і розвитку, а також між 

зовнішньою заданістю більшості педагогічних засобів (методика і технологія) і 

внутрішнім характером протікання процесів оволодіння знаннями (засвоєння, 

дослідження, творчість). «Традиційні» форми подачі знання (лекція, семінар в їх 

різних варіантах) і зараз залишаються незмінними інструментами освіти, 

зазнаючи лише незначних змін і модифікації у вигляді включення в процес 
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передачі знання елементів інформаційно-комунікативних, діяльнісних або 

інтерактивних технологій.  

У цих умовах одним з перспективних напрямків модернізації освіти може 

стати використання різних аспектів інтеграції науки, освіти і бізнесу в освітньому 

процесі. В їх взаємодії народжуються нові соціально-економічні, соціокультурні 

та соціально-педагогічні структури, які мають значний потенціал громадських і 

особистісних змін. 

Назріли важливі передумови інтеграційної взаємодії наукових, освітніх і 

бізнес-практик в сучасному суспільстві, що обумовлюють актуальність їх 

використання в освітньому процесі. Інтеграція є формою реалізації соціальних, 

економічних і політичних процесів в суспільстві, яка пов’язана з компенсацією 

нових якостей інститутів на основі подолання розриву між науковими, освітніми 

та бізнес комплексами в процесі виконання суспільно значущих функцій 

виробництва, розповсюдження і застосування знань. 

Специфіка цих інтеграційних форм полягає в тому, що вони мають 

тристоронній характер системних зв’язків, особливо актуальний для розвитку 

педагогічної практики в умовах сучасного суспільства, в якому просторова і 

часова організація соціальних відносин трансформується, вони стають більш 

рухливими і взаємопов’язаними. 

Т. Парсонс, розглядаючи роль університетської освіти в професійному 

комплексі, приходить до висновку про поступовий ріст його значущості в системі 

професійної орієнтації індивіда. Освіта виконує ряд функцій, без яких 

професійний комплекс був би нежиттєздатним: це відтворення професіоналів, 

соціалізація (в процесі навчання індивід засвоює цінності, норми своєї 

професійної групи), виробництво і передача професійного знання, регулювання 

ринків професійних послуг через видачу дипломів і сертифікатів, легітимація 

професійного знання. Парсонс вважає, що зміни в системі освіти мають глибокий 

вплив на громадську структуру зайнятості в напрямку загального підвищення 

адаптаційної здатності суспільства[2].  

Для сучасного розуміння соціальних структур необхідно усвідомити, що 

професії займають в суспільстві надзвичайно важливу й унікальну в історії 

позицію. Найбільш важливі риси сучасного суспільства в значній мірі пов’язані з 

виконанням професіоналами своїх функцій. Разом з тим професіоналізм як 

кінцева мета освітнього процесу залежить від підтримки інституційної структури, 

яка створює комплексний баланс різних соціальних сил. Освіта – це  

«інституційні обмеження» праці, в яку внесені  важливі соціальні функції, 

професійною підготовкою і практичним використанням в медицині, технології, 

праві та викладанні.  

Якщо розрізняти «організацію освіти» (інституційні рамки, порядки, 

сертифікацію, навчальні плани і зміст) і «значення освіти» (сенс, який здобувачі 

пов’язують зі своїм навчанням), то можна з упевненістю сказати, що організація і 
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значення професійної освіти роз’єдналися і стали самостійними відносно один 

одного: освіта формує власне особистість. 

Наука в сучасному суспільстві також переживає докорінну зміну. З одного 

боку, вона стає все більш міждисциплінарно опосередкованою, внаслідок 

ускладнення наукового знання переживає швидке зниження своєї громадської 

достовірності і відкриває для себе нові сторони впливу і застосування. 

Відбувається демонополізація наукових можливостей на пізнання. Наука стає 

більш необхідною і одночасно менш достатньою для соціально обов’язкового 

визначення істини. З іншого боку, зміни стосуються також методологічних основ і 

прикладного співвідношення наукового знання. 

Інформатизація економіки, можливості сучасних інформаційних технологій, 

новітня матеріально-технічна база і інфраструктура науки в розвинених країнах 

призвели до того, що наявні знання застарівають, а нові формалізуються кожні 

декілька років, так само як і змінюється за цей період майже весь асортимент 

промислової продукції на внутрішніх і зовнішніх товарних ринках. 

В сучасному суспільстві наука стає більш гнучкою і є не тільки процесом 

пошуку істини, а й родом мовних ігор, маніпулювання моделями наукового 

дискурсу з метою отримання не тільки теоретичного, а й практичного результату. 

Внаслідок цього зростає роль фантазії, креативності, інноваційного, гнучкого 

мислення. Інституціоналізація науки призводить до кризи легітимації істини і 

заміни апеляції до блага і розвитку людства апеляцією до фінансової 

ефективності: критерій істини частіше визначається не результатами або 

консенсусом учених, а підтримкою держави і різного роду фондів. Іншими 

словами, вченими рухає прагнення не до істинного, а до вигідного знання. 

У науковій діяльності сили і час відводяться створенню і презентації образу, 

необхідного для успіху в конкурсах на отримання грантів, стипендій для навчання 

за кордоном, замовлень на консалтингові послуги. Звідси – розквіт в останні 

десятиліття саме тих соціальних технологій, які адекватні симуляції 

компетентності: дослідницькі фонди, гранти, консультування, конференції, 

академічні обміни. 

Зміна в бізнес-сфері сучасного суспільства пов’язана з розвитком 

інформаційних технологій і так званої економіки знань. В умовах 

постіндустріального суспільства управління знаннями відноситься до ключових 

питань підтримки конкурентоспроможності компаній. У багатьох країнах світу 

значна частина інформаційної і когнітивної діяльності залучена в ринкові 

відносини і виступає в якості одного з найважливіших елементів ринкової 

інфраструктури по обслуговуванню, реалізації і розвитку ринкових відносин, а 

також як самостійний спеціалізований сектор ринку, на якому пропонуються 

особливі продукти і послуги. Інформація і знання представляють у сучасному 

суспільстві ті найважливіші економічні ресурси, без яких неможлива успішна 

підприємницька діяльність. Інформатизація та проведена на її основі 



 355 

інтелектуалізація промислових технологій, методів управління економікою 

стають основною умовою прогресивного розвитку суспільства. Інтелектуальний 

потенціал (в тому числі, науково-освітній, інформаційний та комунікаційний) стає 

найважливішим капіталом у сучасному світі. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ МОТИВАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Досконале володіння мовою є важливим компонентом підготовки фахівців, 

оскільки саме творче використання засобів мовлення певною мірою виявляє 

професійні здібності робітників, сприяє їх самоствердженню та самовираженню. 

Особливої уваги з боку викладачів та фахівців, що здійснюють таку підготовку, 

потребує зміна застарілих засобів викладання та формування мотиваційного 

середовища, що сприяло би зацікавленості здобувачів та продуктивності 

навчального процесу. Актуальність роботи полягає у тому, що на сьогоднішній день 

назріла необхідність всебічного дослідження та вивчення питання розроблення 

ефективних засобів мотивації навчального процесу при вивченні іноземних мов. 

Предметом дослідження є мотиваційні методи та засоби при викладанні 

іноземної мови здобувачам вищої освіти вищих нелінгвістичних навчальних 

закладів. 

Об’єктом дослідження виступають здобувачі вищої освіти вищих 

нелінгвістичних навчальних закладів, що вивчають іноземну мову. 

Метою роботи є дослідження методів та засобів мотивації при вивченні 

іноземної мови здобувачами вищої освіти вищих нелінгвістичних навчальних 

закладів.  

Відповідно до мети були визначені такі завдання: 

 здійснити теоретичний аналіз наукової літератури стосовно загальних 

мотиваційних засобів при вивченні іноземної мови; 

 провести емпіричне дослідження з метою визначення сучасного 

мотиваційного стану до вивчення іноземної мови здобувачами вищої освіти вищих 

нелінгвістичних навчальних закладів; 

 дослідити мотиваційну забезпеченість вивчення іноземної мови 

професійного спрямування; 

 запропонувати відповідні засоби мотивації при вивченні іноземної мови 

професійного спрямування; 
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 визначити подальші перспективи розробки заявленої проблематики. 

Поставлені завдання дослідження надають змогу висунути наступні емпіричні 

гіпотези: 

 чим вищим є рівень внутрішньої мотивації здобувачів вищої освіти до 

вивчення іноземної мови, тим вищим буде академічна успішність студентів; 

  чим вищим буде рівень зовнішньої мотивації, тим нижчим буде рівень 

мотивації досягнення. 

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів, 

зокрема такі:  

 теоретичні: аналіз наукової літератури за темою дослідження; методи 

логіко-психологічного аналізу (класифікація, систематизація, порівняння, 

узагальнення); 

 емпіричні: анкетування, опитування, тестування. 

З метою проведення дослідження та перевірки поставлених гіпотез застосовано 

наступні психодіагностичні засоби:  

1. Опитувальник «Найкращий спосіб засвоєння мови: визначення типу 

пам’яті» (авторська методика).  

2. «Яке місце займає англійська мова при виконанні службових 

повноважень?» (авторська методика). 

3. Анкета «ЕКСПРЕС-ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗНАНЬ» англійської мови 

професійного спрямування під час навчального процесу у вищому навчальному 

закладі (на прикладі обраного державного університету). 

4. Тест-опитувальник мотивації А. Меграбяна, що складається з трьох 

факторів: мотив прагнення до успіху, мотив уникнення невдачі, загальний показник 

рівня мотивації здобувачів вищої освіти [1]. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлюється тим, що вперше було 

запропоновано та використано комплекс методів та засобів підвищення мотивації, 

що ґрунтуються на теорії змішаного навчання, інтерактивних методів та концепції 

взаємозв’язків мотивації та діяльності Х. Хекхаузена [4]. Досліджено та 

удосконалено мотиваційні методи та засоби вивчення іноземної мови на контингенті 

здобувачів вищої освіти обраного нелінгвістичного закладу вищої освіти. 

Дослідженням охоплено різні вікові категорії здобувачів вищої освіти для отримання 

максимально вірогідних показників. Набули подальшого розвитку теоретичні 

положення про феномен мотивації вивчення іноземної мови професійного 

спрямування здобувачами вищої освіти. 

Практична значущість полягає у тому, що на підставі одержаних результатів 

висунуто пропозицію про необхідність внесення коректив у систему викладання 

іноземної мови для підвищення мотивації та інтересу здобувачів вищої освіти до 

фахової дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». 
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Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-

статистичних методів (t-критерій Стьюдента та методи дескриптивної статистики) з 

наступною якісною інтерпретацією та змістовним узагальненням даних [2]. 

Статистична обробка здійснювалась за допомогою статистичного пакету 

IBM SPSS Statistics 20 [3]. Дослідження проводилось на контингенті українських 

здобувачів вищої освіти обраного державного університету. Учасниками 

дослідження були 200 осіб у віці від 18 – 22 років, середній вік – 19 років. 

Для перевірки статистично значущих розбіжностей вибірку було поділено на 

дві групи шляхом підрахунку середнього арифметичного показника по вибірці. 

У першу групу потрапили досліджувані, що продемонстрували показники 

академічної успішності вище середнього, а в другу – нижче середнього. Було 

здійснено порівняння нееквівалентних груп. Наступним кроком було встановлення 

статистично значущих розбіжностей між виділеними групами за t-

критерієм Стьюдента.  

Так, статистично значущі розбіжності отримано між зовнішньою мотивацією 

та академічною успішністю (t=2,412, р<0,019), що вказує на те, що люди з високим 

рівнем зовнішньої мотивації демонструють більш низький рівень академічної 

успішності. Вони орієнтовані на вивчення іноземної мови виключно задля 

отримання певних винагород або уникнення покарань (запобігання отримання 

негативних оцінок, уникнення позачергових нарядів). Отримані дані підтверджують 

емпіричну гіпотезу про те, що чим вищим буде рівень зовнішньої мотивації, тим 

нижчим буде рівень мотивації досягнення.  

Позитивна тенденція спостерігається при порівнянні внутрішньої мотивації та 

академічної успішності респондентів (t=1,749, р>0,086), проте статистично значущі 

розбіжності за даними показниками не виявлено, що частково підтверджує гіпотезу 

про те, що чим вищим є рівень внутрішньої мотивації здобувачів вищої освіти до 

вивчення іноземної мови, тим вищим буде академічна успішність студентів. 

Таким чином, ґрунтуючись на результатах опитування, зазначимо, що 

здобувачі вищої освіти 1-го - 3-го курсів розуміють важливість та необхідність 

вивчення іноземної мови, але їх внутрішня мотивація ще недостатньо розвинута, 

тому в більшості випадків переважає зовнішня мотивація тільки з початковими 

проявами внутрішньої, що підтверджено результатами емпіричного дослідження. 

Тому першочерговим завданням викладача іноземної мови є стимулювати розвиток 

внутрішньої мотивації у здобувача вищої освіти. Після проведення аналізу мотивів 

навчальної діяльності, нами були запропоновані і в подальшому апробовані деякі 

додаткові засоби підвищення мотивації при вивченні іноземної мови у вищих 

закладах освіти нелінгвістичного профілю.  
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СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

 

Сучасне українське суспільство перебуває у складному стані, який 

обумовлений пандемією. Освіта, як невід’ємна частина соціального життя  

суспільства, зазнає у цьому контексті значну трансформацію. Мова йде про 

оновлення, збагачення, розширення можливостей освітньої системи країни.  

Сьогодні простежуються  три стратегії розвитку  освіти в залежності від 

рівня структурної організації освітньої системи, її підсистем та компонентів: 

стратегія системних нововведень, стратегія модульних нововведень, стратегія 

локальних нововведень. 

Стратегія системних нововведень охоплює соціально-педагогічний, 

організаційно-дидактичний, особистісно-діяльнісний рівні. Соціально-

педагогічний рівень відображає програмно-цільовий аспект освітнього процесу із 

врахуванням соціальних вимог суспільства. На часі, в умовах карантину, – безліч 

питань: у межах якої педагогічної парадигми буде здійснюватися організація 

освітнього процесу? Який тип освітнього процесу буде більш за все відповідати 

дистанційній формі навчання, якщо вона буде привалювати над іншими 

формами? Які траєкторії навчальної діяльності здобувачів вищої освіти необхідно 

передбачити? Яка кількість таких траєкторій буде оптимальною?  

Організаційно-дидактичний рівень відображає методичний аспект 

освітнього процесу. На цьому рівні важливо подолати дисбаланс між методичним 

забезпеченням навчального процесу в умовах очної (денної) форми навчання та в 

умовах дистанційної форми навчання як ведучої  в умовах карантину.  

Особистісно-діяльнісний підхід відображає психолого-педагогічний аспект 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Основною проблемою постає  вплив рівнів 

інформаційної, екранної культури науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти на морально-етичні взаємовідношення. Не завжди педагог або студент 

має готовність до нових форм комунікативної взаємодії, які пов’язані з 

дистанційним навчанням. Виникає актуальне завдання подолання психологічної 



 361 

інерції суб’єктів освітнього процесу щодо налагодження нових, більш ефективних 

шляхів встановлення комунікативних зв’язків на великій відстані. 

Отже, стратегія системних нововведень спрямована на підвищення якості та 

ефективності системи освіти в контексті нових процесів у суспільстві, складних 

глобальних проблем, викликаними пандемією.   

Стратегія модульних нововведень охоплює різні підсистеми освітніх 

закладів з метою досягнення позитивних соціальних результатів у відповідності з 

нагальними потребами суспільства. Це стосується розвитку педагогічного досвіду 

роботи в умовах карантину, вивчення досвіду інших освітніх установ, проведення 

власних наукових досліджень щодо здійснення навчально-виховного процесу в 

освітньому просторі сучасних комп’ютерних технологій, проведення відповідного 

експерименту. 

Стратегія локальних нововведень орієнтована на інноваційну діяльність 

педагога, продуктом якої є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, 

формують якісно іншу педагогічну практику. Серед її обов’язкових компонентів 

особливу роль відіграє творчість [1, с. 248]. Педагогічна діяльність у сучасних 

карантинних умовах, як ніколи, потребує дидактичної, технологічної, 

організаційної творчості викладача. 

Дидактична творчість виявляється у сфері навчання, зокрема у проектуванні 

змісту. Варто додати, що у вищій школі на рівні стратегії локальних нововведень 

головними суб’єктами є студент і викладач. Будь-яка система має володіти 

цілісними, інтегративними властивостями, завдяки яким і виховання буде 

виконувати свої функції в рішенні головної мети освіти – підготовки до життя. 

Саме цей важливий компонент в умовах дистанційного навчання є 

найвразливішим. Створюючись зусиллями суб’єктів педагогічної діяльності, 

система постійно розвивається.  

Система закладу вищої освіти є впорядкованою організацією комплексу 

взаємопов’язаних компонентів (мета, завдання, суб’єкти, освітня, духовно-

культурна діяльність), сукупністю підсистем (освітньо-виховний простір, 

організаційно-методична система з виховної роботи тощо), діяльність яких 

спрямована на створення умов для формування, розвитку, самореалізації її 

суб’єктів за допомогою певних форм, методів, освітніх технологій. Сьогодні 

важливо не втратити емоційний зв’язок зі студентами, знайти оптимальні вектори 

взаємодії. При розробці нових нормативних документів, які регламентують 

діяльність закладу вищої освіти, зробити обов’язковим розділ «Дистанційне 

навчання у закладі», де враховувати обґрунтовані концептуальні положення 

ефективного оновлення й розвитку дистанційних форм навчання. Важливо 

інтегрувати зусилля професорсько-викладацького складу ЗВО щодо 

удосконалення освітньо-виховної системи й ефективного використання її як 

умови формування і розвитку особистості здобувача вищої освіти [2]. 
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Уважаємо, що стратегія  системних, модульних, локальних нововведень 

потребують на теоретичному рівні розроблення концепції освітньої системи 

закладу; удосконалення освітньо-виховного простору; розвиток професійної 

компетентності викладачів; розвиток культурно-пізнавальної активності студентів 

в мережі Інтернет; прийняття всіма суб’єктами сукупності цілей оновлення 

освітньої системи; актуалізація домінанти всієї системи – формування 

конкурентоспроможного фахівця та особистості. 

Отже, сучасні стратегії розвитку освіти засвідчують якісно новий етап у 

життєдіяльності всіх учасників освітнього середовища. Однак ефективність 

здійснення основних завдань цього етапу також залежить від взаємодії з 

учасниками, які знаходяться поза педагогічною сферою у площині економіки, 

права, менеджменту. 
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ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР», ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ 

 

Перш за все варто з’ясувати, звідки взялося саме слово «ґендер».  Дослівно 

«gender» перекладається з англійського як «рід» і походить від латинського  

«genus» («рід»). У 1958 році в університеті Каліфорнії в Лос-Анжелесі було 

відкрито центр з вивчення ґендерної самосвідомості, що займався проблемами 

трансексуальності. Співробітник даного центру психоаналітик Роберт Столлер 

узагальнив результати своєї роботи в декількох книгах, вперше використовуючи 

цей термін для визначення поняття «стать в соціальному сенсі». У 1963 році на 

конгресі психоаналітиків в Стокгольмі вчений виступив з пропозицією вести 

термін, який визначає «стать в соціальному контексті». Там він виступив з 

доповіддю про поняття соціостатевого (чи як він називав його – ґендерного) 

самоусвідомлення. Концепцію автора було побудовано на розмежуванні 

біологічного і культурного. Р. Столлер вважав, що «стать» відноситься до біології 

(гормони, гени, нервова система, морфологія), а «ґендер» до культури 

(психологія, соціологія). Тим самим він дав гуманітаріям лінгвістичний 

інструмент, що дозволяв відділити поняття «стать» в соціальному значенні слова 

від того ж поняття в біології [1]. 

Цікаво, що спочатку поняття «ґендер» використовувалось прихильницями 

«жіночих досліджень» не у тому значенні, що його запропонував Р. Столлер. 

Американська феміністка Шеррі Ортнер у своїй статті «Чи співвідноситься 

жіноче з чоловічим, так само як природне з культурним», яку опубліковано в 

1974 році у збірнику «Жінка, культура, суспільство» трактувала «ґендер» не 

просто як стратифікаційну категорію, а саме як «знак позиції субординації» 

(принизливого місця в ієрархії соціальних ролей, що склались), така позиція 

підтримувалась і іншими авторами: М. Розальдо, Л. Ламфер, Р. Ангер., А. Річ, 

Г. Рубін, С. де Бовуар [2].  

Інакше кажучи: спочатку ґендер співвідносився тільки з специфічним 

жіночим досвідом. У ранніх роботах філософів-феміністок термін  «ґендер» 

вживався в тих ситуаціях, коли мова йшла про соціальні, культурні, психологічні 

аспекти «жіночого» у співвідношенні з «чоловічим», тобто при виділенні ознак, 

норм, стереотипів, ролей, що притаманні та бажані для тих кого суспільство 

визначає як жінок.  

Так звані «ґендерні дослідження», що проводились в 25-30 років тому, 

практично були «жіночими дослідженнями» та проводились переважно жінками-
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вченими, що відкрито заявляли про свої феміністичні погляди. Для того щоб 

термін «ґендер»  набув свого сучасного значення, та ліг в основу цілісної 

концепції, феміністичні погляди повинні були збагатитись рядом нових 

теоретичних концепцій.  Варто відмітити, що незважаючи на «спільне минуле» 

різних ґендерних концепцій, їх  «справжнє» є різним.  

Дефініція «ґендер» сприймається різними феміністичними філософами по-

різному. Так історик Джан Скотт закладала під поняттям ґендер «історично 

першу форму фіксації владних відносин», які утворюють так звану «сітку владних 

відносин». Вона вперше звернула увагу на те, що значення понять «мужність» та 

«жіночність» сконструйовані за допомогою мови, та закликала звернути особливу 

увагу на процеси владних відносин через мову [3]. 

Соціолог і філософ Джудіт Лорбер визначила ґендер як соціальний 

інструмент, який «породжує групу, що може використовуватись як працівники, 

соціальні партнери, матері, вихователі на ринку праці та у домашній сфері». 

З іншого боку, в конкретному контексті ґендер виступає у Д. Лорбер як соціально 

здобутий статус [4]. Як соціальний інструмент ґендер включає в себе ґендерні 

статуси (соціально-визнані норми, що виявляються у поведінці, жестах, мові, 

емоціях, зовнішності), і ґендерне розмежування праці та багато іншого: ґендерні 

родинні зв’язки  (сімейні права та обов’язки кожної статі), ґендерний соціальний 

контроль (формальне чи неформальне заохочення комфортної соціальної 

поведінки у відповідності із статтю та ізоляція, покарання, медичне лікування 

неналежної відповідно до статі соціальної поведінки), ґендерну ідеологію 

(виправдання ґендерних статусів), та інше. На рівні індивіда та особистості 

Д. Лорбер говорить про існування ґендерної ідентичності (особистого сприйняття 

власної статевої приналежності), ґендерних переконань (прийняття чи 

заперечення пануючої ґендерної ідеології), ґендерної презентації себе за 

визначеним типом, ґендерного сімейного чи репродуктивного статусу.  

Соціологи Г. Гарфінкель, К. Уест і Д. Цімерман визначали ґендер через 

поняття психології спілкування – ґендер у них виступав як система 

міжособистісних взаємовідносин, внаслідок чого виникає поняття про «чоловіче» 

та «жіноче» як категорії соціального порядку. Відповідно до їх уявлень, ґендер – 

це набутий статус (на відміну від статі, яка являється фізіологічною особливістю). 

Ґендерна константа, конструюється  психологічними культурними, і соціальними 

засобам, формується у дитини в ранньому дитинстві десь до п’яти років, після 

чого особа або живе з відчуттям прийняття себе, або намагається їх змінити [5].  

Ряд американських феміністок бачили у ґендері ідеологічну систему. Серед 

них – і Мойра Гетенс, яка вважала ґендер «маніфестацією історично обумовленої, 

культурно роздільної фантазії про чоловічу та жіночу біологію» [6], і антрополог 

Гейл Рубін з письменницею Андрієнн Річ, і соціолог Ненсі Чодоров, а також 

французький культуролог Монік Віттіг які вважали, що ґендер являє собою 
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ідеологію, основним завданням якої є підтримка примусової гетеросексуальності, 

(ґендер – соціально нав’язаний розподіл статей Г. Рубін [7]). 

Проте, згадані вище феміністки виступали з рядом цілком здорових ідей та 

пропозицій. Наприклад, Н. Чодоров у своїй роботі «Відтворення материнства» 

одною з перших засумнівалась в тому, що існує материнський «інстинкт», 

показавши, що відтворення материнства – це продукт соціальних статевих ролей, 

з чого випливає її вимога забезпечити симетричну участь чоловіків і жінок у 

виховані дітей [8]. 

Культуролог та філософ Тереза де Лауретіс, категорично заперечувала 

біологічні детермінанти ґендера та зауважувала, що «Ґендер – це, складовий 

ефект різних репрезентацій, продукт різних соціальних інституцій – сім’ї, системи 

освіти, мас-медіа, медицини, права, а також мови, культури, літератури, кіно, 

наукових теорій» [9]. 

Представниця американського фемінізму Сара Хардінг наголошувала, що 

ґендер можна розглядати на трьох рівнях – індивідуальному, структурному і 

символічному. Ці рівні могли бути не симетричними (наприклад, жіночність може 

грати помітну і дуже провідну роль в системі символів, у той час як на 

структурному ріні жінки підпорядковані чоловікам). Близькою до позиції 

С. Хардінг є думка російського філософа О. Вороніної яка вважає, що дефініція 

ґендера як «система відносин» дозволяє включити в це визначення і поняття 

ґендера як соціальної конструкції, і поняття його як стратифікаційної категорії, і 

як культурної метафори.   

Простіше кажучи, ґендер – це соціально-культурний прояв статі (сукупність 

соціальних репрезентацій, пов’язаних зі статтю, культурна маска статі). Поняття 

«ґендер» являє собою важливий інструмент  соціального аналізу і аналізу 

культури, з іншого боку – це ще один інструмент боротьби з дискримінацією.  

Українські науковці М. Богачевська-Хом’як М., Т. Гундорова, В. Орлов, 

В. Агеєва, Л. Кобелянська та М. Скорик вважають, що ґендер конструюється 

соціально та зумовлений культурою суспільства в конкретний історичний період 

[10], тобто ґендерні відмінності не закладені природою, а формуються у 

процесі соціалізації – навчання ролі чоловіків і жінок, яке відбувається з перших 

днів народження до статевозрілого віку, і меншою мірою - пізніше. На це 

впливають сімейне виховання, школа, взаємодія з іншими дітьми та ігрова 

активність. Розуміння відмінностей між статями формується починаючи 

приблизно з дворічного віку. 

Як вважає С. Нартова-Бочавер, на відміну від біологічної статі, ґендер 

виступає набором соціально рольових самоідентифікацій (самовизначень), які 

можуть збігатися з суто біологічними особливостями або суперечити їм [11]. 

Дослідники С. Котова-Олійник, Б. Стельмах, О. Ярош підкреслюють, що на 

відміну від статі, ґендер стосується не суто фізіологічних властивостей, за якими 
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різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис, притаманних 

«жіночності» (feminity) та «мужності» (masculinity) [12]. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1 Stoller R. Sex and Gender: on the Development of Masculinity and Femininity. 

N.Y., 1968. 

2 Ortner S.B. Is Female to Male as Nature is to Culture? / Lamphere L., Rosaldo 

M.Z. (eds.) Women, Culture and Society. Stanford, 1974.  Р. 67-88. 

3 Scott J. Gender: a Useful Category of Historical Analysis. American Historical 

Review. 1986. Vol. 91. № 5. P. 1069. 

4 Lorber J. Paradoxes of Gender. N.Y., 1994. P. 4; Лорбер Дж. Пол как 

социальная категория. THESIS. 1994. Вып. 6. С. 127-136. 

5 Уэст К., Циммерман Д. Создание ґендера. Труды СПбФ ИС РАН. 

Ґендерные Тетради. Вып. 1. СПб., 1997. 

6 Gatens M. Critics of Sex / Gender Difference. A Reader in Feminist Knowledge 

/ ed. S. Gunew. L., 1992. P. 140. 

7 Rubin G. The Trafic in Women: Notes on The Political Economy of Sex. 

Toward an Anthropology of Women / ed. R. Reiter. N.Y., 1975. P. 157-210. 

8 Chodorow N. The Reproducting of Mothering: Psychoanalysis and Sociology 

of Gender. Berkley, 1978. 

9 Лауретіс де Т. Американський Фрейд. Ґендерні дослідження. Харків, 1998. 

№ 1. С. 136. 

10. Основи теорії ґендеру: навчальний посібник. / М. Богачевська-Хом’як, 

Т. І. Гундорова, В. Ф. Орлов та ін. Київ: «К.І.С.», 2004. – 536с.   

11 Диференціальна психологія. / С. К. Нартова-Бочавер. Москва: АСТ. 

2006. 310с.  

12 Ґендерна абетка для українських медіа(українська). / Котова-Олійник С., 

Стельмах Б., Ярош О. Луцьк: ВМА «Терен».2013. 



 367 

Мар’єнко М. В., 

старший науковий співробітник 

відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

кандидат педагогічних наук 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ХМАРА ВІДКРИТОЇ НАУКИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ КОМПОНЕНТІВ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Протягом останніх років численні розробки у всьому світі сформулювали 

чітке та послідовне впровадження парадигми відкритої науки як рушійної сили для 

створення нової концепції прозорої науки, керованої даними. Проблему створення 

українських дослідницьких е-інфраструктур як інструменту інтеграції молодих 

вчених у міжнародний науковий простір досліджували С. Тарнавська та Х. Середа 

[3]. В рамках дослідження науковці окреслюють ряд проблем, пов’язаних з доступом 

молодих вчених до відкритої науки, зокрема до міжнародного наукового простору. 

При цьому зазначаються три основні напрями, що є основою для Європейського 

дослідницького простору.  

В Європі концепція відкритої науки реалізується через Європейську хмару 

відкритої науки (EOSC). EOSC – це віртуальне середовище (міждисциплінарне та 

міжгалузеве) з відкритими та загальнодоступними сервісами зберігання, управління, 

аналізу та повторного використання даних досліджень, що об’єднує існуючі наукові 

інфраструктури держав-членів ЄС [2].  

14 березня 2018 року було прийнято Дорожню карту впровадження 

Європейської хмари відкритої науки [1]. В цьому документі запропонована Модель 

основних напрямків діяльності задля подальшого впровадження EOSC. 

Модель описує загальноєвропейську федерацію інфраструктур даних, побудовану 

навколо ядра, що забезпечує доступ до широкого спектру послуг та фінансуються 

державою, надаються на національному, регіональному та інституційному рівнях, та 

до додаткових комерційних послуг. Модель включає шість блоків основних 

напрямків діяльності: архітектура, дані, послуги, доступ та інтерфейси, правила, 

управління. 

Категорії сервісів хмари відкритої науки наступні: мережа, комп’ютери, 

зберігання, обмін і доступ, управління даними, обробка і аналіз, безпека і операції, 

навчання і підтримка. 

Класифікація сервісів хмари відкритої науки (за галузями науки): 

міжпредметні, гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки, техніка та 

технології, медичні науки, сільськогосподарські науки, підтримка діяльності та інші. 
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Для того, щоб розпочати роботу з EOSC потрібна реєстрація на порталі. При 

цьому слід зазначити, що хоча й спеціалізованих сервісів досить мало, проте це 

список постійно оновлюється, доповнюється. До хмари відкритої науки можливе 

включення (інтеграція) будь-якого сервісу з відкритим кодом. Тому не можна 

сказати, що цей список фіксований та незмінний. Наразі зі списку інструментів 

можна обирати відповідний перелік сервісів індивідуально сформований для 

подальшої роботи окремого користувача. Після першої авторизації користувач 

зможе лише подати заявку на включення до свого акаунту того чи іншого сервісу. 

У подальшому, можна продовжити роботу з ним. Кожен сервіс додають до власного 

проекту, тому попередньо слід зареєструвати проект, а вже потім розпочати роботу з 

сервісами. 

Таким чином, Європейська хмара відкритої науки (EOSC) – це платформа, яка 

об’єднає науково-дослідницькі інфраструктури Європи (включаючи електронні 

інфраструктури, проекти та колективи науковців) у спільний відкритий науковий 

простір, де кожен дослідник-користувач EOSC (єдина дослідницька інфраструктура, 

колектив) матиме доступ до: 

– усіх наявних масивів наукових даних, отриманих за державні кошти, з 

можливістю їх подальшого використання (опрацювання) у власних дослідженнях; 

– інформації про весь інструментарій та сервіси дослідницької електронної 

інфраструктури з можливістю їх безкоштовного використання; 

– інформації про зареєстровану дослідницьку інфраструктуру, про існуючі 

програми та проекти які вже завершені чи розробляються, з можливістю подальшої 

співпраці. 

EOSC містить в своїй структурі як інструменти для спільної роботи так і 

спеціальні сервіси для використання в межах окремих галузей науки. Оскільки 

Європейська хмара відкритої науки була створена в першу чергу для науковців, то 

шляхи застосування її компонентів в освітньому процесі наступні: 

– гнучкість добору окремих її інструментів є досить зручною для організації 

навчального процесу як установи так і окремих її структурних підрозділів; 

– можливість використання EOSC в рамках окремих предметів чи навчальних 

дисциплін з їх подальшою інтеграцією та встановленням міжпредметних 

(міждисциплінарних) зв’язків; 

– одночасне використання закладами освіти та науковими установами 

спільного набору сервісів задля подальшої співпраці (колаборації). 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У 

ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ PhD СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Екологічна безпека техногенно-навантажених регіонів є однією з 

найважливіших складових національної безпеки будь-якої сучасної держави, 

оскільки її незадовільний стан суттєво впливає на довкілля та здоров’я населення. 

Основними джерелами екологічної небезпеки є природні процеси і явища, об’єкти 

техногенного середовища та людські дії, що приховують у собі загрозу небезпеки. 

Виникнення екологічно небезпечних ситуацій можуть спричиняти як окремі 

джерела небезпеки, так і різні їх комбінації [6]. 

Для вирішення задач екологічної безпеки та практичної реалізації 

принципів сталого розвитку в Україні особливої уваги потребує розвиток та 
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модернізація системи моніторингу екологічного стану територіальних систем 

різного рівня, створення універсального інформаційно-програмного забезпечення 

задач моніторингу, удосконалення засобів прогнозування критичних ситуацій та 

прийняття управлінських рішень. Серед найбільш пріоритетних задач – розробка 

сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, орієнтованих на 

збереження, накопичення, систематизацію та інтеграцію інформації, одержаної з 

різних джерел, включаючи локальний рівень аналізу даних та можливості 

візуальної інтерпретації на основі ГІС-технологій. Про це свідчить прийнята 

«Концепція створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите 

довкілля» (2018 р.) [8], реалізація якої має забезпечити дотримання міжнародних 

зобов’язань України у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Нині підвищення якості освіти, зокрема підготовка майбутніх PhD [3, 7] є 

одним із важливих завдань для розвитку українського суспільства. Світ 

змінюється швидкими темпами, відбувається оновлення та удосконалення 

цифрових технологій, а вітчизняна система вищої освіти не встигає із оновленням 

освітньо-наукових програм професійної підготовки та навчальних планів до 

вимог ринку праці та цифрового суспільства. Вважаємо, що підготовка аспірантів 

за спеціальностями 101 «Екологія», 103 »Науки про Землю», 122 «Комп’ютерні 

науки», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» потребує 

модернізації, зокрема, щодо впровадження спеціалізованих програмних засобів 

для вирішення задач екологічної безпеки. 

Наразі, для вирішення задач екологічної безпеки, а саме для моніторингу 

приземного шару атмосфери, застосовують вітчизняні та закордонні інформаційні 

програмно-моделюючими системами: «ПОВІТРЯ», EOL-2000[h], EcoStat, «ÉPK 

ROSA», UPRZA «Ékoloh», «ÉRA-Vozdukh», «HYS – atmosfera», «RADExpert», 

«Mahystralʹ-horod 2.3», RODOS, RECASS, NOSTRADAMUS, ARGOS, JSPEEDI, 

NARAC, MEPAS та ін. [2]. 

Для дослідження просторово-розподілених задач аналізу техногенного 

впливу на територіальні системи, авторами даної публікації розроблено 

спеціалізований програмний засобів – аналітико-інформаційну систему 

моніторингу техногенних навантажень на довкілля (AISEEM) [1, 4, 9]. Дане 

програмне забезпечення складається з декількох блоків, а саме: блок 

статистичного аналізу й попередньої оцінки техногенних навантажень на 

атмосферне повітря; блок математичного моделювання та прогнозування рівнів 

забруднення атмосфери і ризиків для населення; блок візуалізації та побудови 

екологічних карт. 

Дана система може використовуватись як допоміжний інструмент для 

інформаційної підтримки задач екологічного моніторингу, моніторингу 

забруднення від потенційно-небезпечних об’єктів, управління екологічною 

безпекою в умовах техногенного забруднення приземного шару атмосфери, що 
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необхідні для підтримки прийняття рішень з питань забезпечення цивільного 

захисту населення і територій, що зазнають підсилені техногенні навантаження. 

Оскільки застосування системи AISEEM спрямована на вирішення наукових 

та практичних задач моніторингу та контролю екологічного стану урбанізованих 

територій, вважаємо, що її потрібно впровадити у процес підготовки майбутніх 

PhD. Також, систему AISEEM можливо застосувати для моделювання різних 

навчальних задач [2; 4] (1. Оцінювання ризиків для здоров’я населення за 

техногенним атмосферним фактором. 2. Моделювання техногенних навантажень 

на атмосферу за тривалий період часу. 3. Удосконалення та планування мереж 

моніторингу стану атмосферного повітря міста чи регіону. 4. Побудова та 

визначення актуальних задач екологічного моніторингу приземного шару 

атмосфери та ін.) під час підготовки майбутніх PhD за спеціальностями: 

101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 122 «Комп’ютерні науки», 

183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

Отже, для вирішення актуальних задач екологічної безпеки необхідно 

застосовувати відповідні програмні засоби, а тому фахівці в енергетичній, 

екологічній та суміжних галузях, зокрема, майбутні PhD мають вміти 

застосовувати, розробляти та адаптувати спеціалізовані програмні засоби для 

виконання різних професійних задач. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЧИННИК 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Незважаючи на великий і постійний інтерес вчених до вивчення проблеми 

цінностей особистості, вона залишається у низці тих, що на сьогодні є 

недостатньо вивченою у психологічній науці як у теоретичному, так і в 

експериментальному плані. Водночас варто зазначити, що дана проблема була 

актуальною завжди для філософів і психологів, вона залишається такою і нині, 

оскільки «людське буття – це неперервне прямування до здійснення цілей, що 

стають такими лише як означені людиною цінності» [1, c. 124]. 

У літературі можна натрапити на багато переконливих думок стосовно 

важливості дослідження проблеми цінностей особливо у наш час, коли система 

цінностей суспільства загалом і окремих його членів зокрема зазнала значних 

руйнацій у зв’язку з великими соціальними змінами, які відбулися у нашій країні. 

Відомо, що в критичних історичних ситуаціях прийняті в суспільстві цінності 

перестають культивуватися, що призводить до духовної кризи суспільства і кожної 

особи зокрема. Це повною мірою стосується нинішньої нашої дійсності і тих 

соціальних змін, які уже протягом тривалого часу переживає наше суспільство. 

Руйнування тоталітарної системи з її ідеологією, що передбачала наявність у всіх 

громадян єдиних цінностей, які досить успішно формувалися через 

загальнодержавну систему ідейного виховання і пропаганди, на жаль, не відбувалося 

у тісному взаємозв’язку з формуванням нових демократичних цінностей.  

Безперечно, що  кожний новий поступ у розвитку суспільства  породжує 

нові орієнтири. Оновлення цінностей є закономірністю розвитку суспільства, його 

культури у широкому розумінні даного поняття. Невизначеність нових цінностей, 

як свідчить сучасна реальність, породжує великі соціальні проблеми: кризу 

моральності і духовності, цинізм, соціальну напругу, відсутність у значної 

частини людей почуття громадянськості, падіння вартості людського життя тощо. 

Девальвація духовних цінностей особливо негативно позначилася на молоді, 

оскільки відсутність чіткої державної ідеології, ідейного виховання в останні 

десятиріччя не сприяли становленню у молоді системи цінностей, яка б 

детермінувала її особистісний розвиток, зокрема, допомагала її безболісному 

входженню у суспільне доросле життя, розв’язанню ситуації вибору життєвої 

програми, професійного самовизначення тощо.  
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Вихід із становища, що склалося в результаті об’єктивних причин, полягає у 

щонайшвидшому віднайдені шляхів формування у дітей, молоді та дорослих 

людей нових цінностей, котрі є адекватними тим завданням, які стоять перед 

суспільством загалом і окремими його громадянами зокрема. Ціннісна 

порожнина, що утворилася у суспільстві внаслідок кардинальних змін у ньому, 

має бути заповнена новим змістом.  

Категорія «цінність» відображає практичну взаємодію людини з 

навколишнім середовищем та оточуючими її людьми. Цінності кожної людини 

формуються під безпосереднім впливом на неї їх носіїв: членів сім’ї, друзів, 

педагогів, співробітників, референтних груп, засобів масової інформації, 

культури, мистецтва, громадських та політичних організацій тощо. Соціальні 

цінності в результаті процесу соціалізації особистості поступово входять у її 

психологічну структуру у формі її особистісних цінностей, перетворюючись у 

досить стійкі особистісні утворення. Вони актуалізуються у свідомості 

особистості у вигляді її власних ціннісних орієнтацій, які трактуються як 

«відносно стійкі, соціально обумовлені, вибіркові ставлення людини до 

сукупності матеріальних і духовних суспільних благ та ідеалів, які розглядаються 

як предмети, цілі або засоби для задоволення потреб життєдіяльності 

особистості» [2, с. 120]. Ціннісними орієнтаціями є цінності, котрі певною мірою 

інтеріоризувались у свідомість індивіда і почали відігравати спонукальну роль у 

його життєдіяльності. Тобто, відбувся перехід цінностей із суспільних орієнтирів 

у цінності суб’єктивно значущі для особистості. Суспільні цінності, котрі набули 

для особистості суб’єктивної значущості, стають міцним підґрунтям для розвитку 

її потреб, мотивів, інтересів та багатьох інших внутрішніх спонук її поведінки і 

діяльності. 

В основі функціонування ціннісних орієнтацій лежить ціннісний підхід, 

згідно з яким, усі явища навколишнього світу (включаючи вчинки людей) – 

цінності, тобто відбиваються у свідомості індивіда з погляду їх можливості 

задовольняти його потреби та інтереси. Детермінантами ціннісних орієнтацій 

особистості виступають матеріальні умови її життєдіяльності, а також її 

індивідуально-типологічні особливості, здатності та здібності.  

Ціннісні орієнтації – одна з провідних характеристик особистості. Вони 

формуються в процесі її соціалізації, передачі їй соціального досвіду, завдяки 

чому і відбувається становлення у людини власної системи цінностей. Проте 

варто зазначити, що соціальне середовище впливає на індивіда не односторонньо, 

а він зовсім не пасивно сприймає цей вплив. З одного боку, ціннісні орієнтації 

формуються в напрямку «суспільство-людина», де на її індивідуально-

психологічні особливості накладається інформація певного змісту, а з іншого – 

людина засвоює лише те, що вписується у систему її особистісних цінностей. 

Отже, система особистісних ціннісних орієнтацій людини є досить складним 
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утворенням, у якому відображаються різні рівні взаємодії суспільного й 

індивідуального, внутрішнього і зовнішнього. 

Пошуки визначення істинних ідеалів, цінностей та прагнення до їх 

реалізації завжди були смислом людського буття. Недаремно виховання 

визначається як «формування системи цінностей людини з її специфічним 

змістом та ієрархічною структурою… Сутність виховання – у прилученні 

виховуваного до цінностей вихователя… Виховання є способом перетворення 

цінностей соціуму в цінності особистості, воно може відбуватися лише в процесі 

її залучення до ціннісної свідомості інших людей, що і відбувається свідомо і 

несвідомо в ході спілкування людини з людиною» [3, с. 176]. Безперечно, що у 

вирішенні цієї досить важливої й актуальної на даний час соціальної проблеми 

вагоме слово може сказати психолого-педагогічна наука. 

Прийнято вважати, що психологічним еквівалентом поняття «цінності» 

виступає поняття «смисл». Адже цінність – це поняття, за допомогою якого 

характеризується особистісно значущий смисл для індивіда певних предметів, 

явищ або станів, котрі забезпечують йому чи певній спільноті психічну рівновагу 

та задоволення. Цінність – це суб’єктивно зацікавлене ставлення особистості до 

предметів, процесів, явищ, інших людей. 

Дослідники даної проблеми стверджують, що ціннісні орієнтації є вищим 

рівнем прояву людських потреб. Адже індивідуальні потреби, співвідносячись із 

суспільною значущістю й усвідомлюючись особистістю, стають її особистими 

цінностями та регулюють її поведінку в соціумі. Існування цінностей «пов’язане з 

особливою здатністю людської свідомості відображати і фіксувати значення тих 

чи інших духовних або матеріальних, реальних або уявних об’єктів для 

задоволення інтересів і потреб людини» [4, с. 167]. Варто наголосити, що 

матеріальні і духовні цінності визначаються не стільки в залежності від їх 

здатності задовольняти вітальні або духовні потреби людей, скільки від їх 

відповідності певним суспільним взірцям, міркам, вимогам, ідеалам, що, власне, і 

виступають як дійсні цінності та основа формування людських потреб. Цінності є, 

по суті, результатом оволодіння людиною середовищем з погляду його значення 

для задоволення її потреб, вони свідчать про рівень її соціальної зрілості, що є 

найголовнішим критерієм її особистісного розвитку. 

З психологічної точки зору ціннісні орієнтації є компонентом структури 

особистості, вони є одним із найважливіших особистісних утворень  та 

виражають її свідоме ставлення до соціальної дійсності й у цій своїй якості 

визначають широку мотивацію її поведінки, впливають на всю її життєдіяльність 

(Б. Ананьєв, М. Рокич С. Рубінштейн,). В окремих концепціях особистості і її 

структури цінність та її різні прояви виступають головним засобом дослідження 

особистості. 

Питання про природу цінності, її онтогенетичний розвиток постало нині 

предметом спеціальних досліджень, оскільки в рамках цієї категорії можна вести 
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науково обґрунтований і цілеспрямований пошук нових технологій формування 

та розвитку особистості.  

Психологічне вивчення проблеми цінностей дозволяє привідкрити завісу до 

тих структур особистості, які безпосередньо визначають її поведінку в життєво 

важливих ситуаціях. Адже реальна поведінка людини, як соціальної істоти, 

відбувається в об’єктивному по відношенню до неї ціннісно-смисловому світі, де 

всі об’єкти цього світу (матеріальні предмети й ідеальні феномени) з самого 

початку мають для індивіда об’єктивну значущість і дані йому як позитивні або 

негативні цінності. Іншими словами, суспільне життя людини невіддільне від 

цінностей, тобто об’єктів, що мають для неї особливо притягальну силу, 

наповнюють конкретним змістом її мотиваційно-смислову сферу, детермінують її 

соціальну активність, регулюють взаємини з іншими людьми та ставлення до них. 

Система цінностей, як внутрішня основа ставлень до дійсності, допомагає 

розкрити механізми поведінки особистості, пояснити та спрогнозувати її.  

Отже, з категоріями «цінність» та «ціннісні орієнтації особистості» 

безпосередньо пов’язаний процес становлення, розвитку і саморозвитку людини 

як особистості у системі її багатогранних суспільних відносин. Розвиток 

ціннісних орієнтацій є водночас процесом розвитку особистості. 
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ВІДНОВЛЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЛЮДИНИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МЕТОДУ 

 

Сучасні умови життя і діяльності висувають підвищені вимоги до адаптивних 

механізмів людини. Велика кількість антропогенних катастроф, зон військових 

конфліктів, стихійних лих та інших видів інтенсивного впливу викликають різні 

форми дезадаптації, нервово-психічні і психосоматичні порушення, стресові розлади 

тощо. Негативний вплив субекстремальних обставин на людину може бути 

настільки інтенсивним, що особистісні властивості вже не відіграють вирішальної 

ролі в розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР), який може 

розвинутися практично в кожної здорової і емоційно стійкої людини. 

До дезадаптації можуть призводити інтенсивні переживання, пов’язані з 

утратою близької людини. Джерелом порушення адаптації стають погані 

міжособистісні відносини. Дезадаптація може викликатися конфліктною 

ситуацією, несприятливими умовами професійної діяльності та багатьма іншими 

чинниками. Закономірним наслідком дезадаптивних станів є порушення 

психічного і соматичного здоров’я, зниження продуктивності діяльності, відчуття 

безнадійності, переживання власної неефективності та неуспішності [1]. 

Проблема відновлення адаптивних механізмів людини вимагає інтеграції 

знань із різних галузей науки і практики, системного мислення. Одним з методів, 

що довів свою ефективність в цьому напрямку є «Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing – EMDR» (з англійської мови дослівно перекладається, як 

«десенсибілізація та репроцесуалізація (обробка) за допомогою рухів очей»). 

На пострадянському просторі цей метод відомий як ДПДГ – «десенсибилизация и 

переработка (травмы) движениями глаз» [2].  

Автор методу Френсін Шапіро – доктор філософії, психолог ще в 1987 році 

помітила, що специфічні рухи очей зменшували інтенсивність тривоги у деяких 

клієнтів. Доктор Шапіро вирішила вивчити цей ефект з наукової точки зору [3]. 

У 1989 році вона повідомила в науковому журналі про свої спостереження за 

жертвами травми, щодо яких вона використовувала метод ДПДГ. Інші фахівці зі 

всього світу посприяли розвитку цього методу, і ДПДГ розвинувся в дуже 

ефективну техніку [2]. 

Принцип дії методу ДПДГ наступний. Коли у людини виникають 

психотравмуючи події, пам’ять про них зберігається фрагментарно або повністю 
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«стирається». Але події не зникають безслідно, вони зберігаються в мозку на рівні 

несвідомого з усіма подробицями (зоровими образами, звуками, запахами, 

думками і почуттями, які супроводжували людину в цей час). Коли людина 

потрапляє в безвихідну ситуацію, що травмує психіку, і її мозок, здається, 

нездатний обробити отриманий досвід, тоді в роботу включається цей «механізм 

захисту». Тому негативні думки і почуття травмуючого випадку виявляються 

«спійманими в пастку» нервової системи. Однак, небезпека живе в нервовій 

системі в режимі «сплячого стану», і може проявитися у вигляді різноманітної 

посттравматичної психосимптоматики за першою ліпшою нагодою: випадкова 

зустріч зі схожою людиною, схожі звуки, образи, запахи (так звані тригери) [4]. 

Техніка ДПДГ робить дві дуже важливих речі. По-перше, вона «відмикає» 

негативні спогади й емоції, збережені в нервовій системі, і по-друге, допомагає 

мозку успішно обробити травматичний досвід. Психотерапевт м’яко працює з 

клієнтом, щоб повторно відвідати інцидент, який викликав психотравму. Коли 

пам’ять травматичних подій прокидається, за допомогою послідовних 

терапевтичних кроків психотерапевт проводить переробку психотравми (робота 

проводиться згідно стандартизованим, науково обґрунтованим протоколам). 

ДПДГ дозволяє отримати самопізнання і перспективу, що дозволить клієнту 

зробити свідомий вибір, замість того, щоб відчувати себе безпорадним. 

Психотерапевтичні сесії тривають, поки спогади та емоції, що травмують, не 

будуть зменшені або перестануть викликати негативне навантаження [4]. 

Існують певні психологічні проблеми, для усунення яких буде ефективною 

саме ДПДГ-терапія: ПТСР у жертв війни, терористичного акту, нападів, 

катастроф і пожеж; нерозділене кохання;  розрив відносин; втрата близької 

людини; депресії; панічні атаки; фобії (страх перебувати одному, страх відкритого 

простору, страх перед аудиторією, надзвичайні, незрозумілі страхи, слабка 

ініціативність через страх, страхи у дітей); занепокоєння; почуття провини або 

ганьби; погана пам’ять або концентрація уваги; вибуховий характер або 

невмотивований гнів; страхітливі сновидіння, хвилювання або неспокій; низька 

самооцінка; серйозні проблеми у відносинах; одержима чи нав’язлива поведінка; 

хронічне відчуття нікчемності; поганий настрій; депресія або тривожні думки; 

історія фізичного насильства або сексуального зловживання; жертва злочину або 

серйозного нещасного випадку; переживання, що пов’язані зі стихійним лихом; 

сексуальна дисгармонія, що викликана психотравмою; харчові розлади; залежна 

поведінка; дисоціативні розлади тощо [3]. 

У 2002 році на 26 міжнародній Конференції з психосоматичних досліджень 

19-22 червня в Лісабоні (Португалія) та Європейській щорічної конференції з 

короткострокової терапії 12-14 вересня в Кардифі (Великобританія) була 

представлена комп’ютерна програма «Інтегратор руху очей». Комп’ютерний 

метод був схвалений практикуючими психіатрами та психотерапевтами з США, 
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Ізраїлю, Франції та Нової Зеландії, як новий і перспективний напрям у 

психотерапії [5].  

Програма «Інтегратор руху очей» є комп’ютерною версією однойменного 

психотерапевтичного методу «Eye Movement Integrator» Стіва Андреаса 

(комп’ютеризовано метод психологом Наталією Дорошенко) і методу доктора 

Френсін Шапіро ДПДГ. Нейробіологічну основу даної програми становить 

фундаментальна теорія Пола Гудвіна щодо механізмів відокремлення малих 

нейронних ланцюгів за допомогою утворення бар’єрів на шляху руху електричної 

інформації в головному мозку. Психотерапевтичну основу складає концепція 

Ернеста Россі і Девіда Чіка про залежність від стану пам’яті [6].  

Програма «Інтегратор руху очей» призначена для самостійного 

використання в домашніх умовах і професійного – для проведення 

альтернативних психотерапевтичних сеансів (консультацій) з пацієнтами, чиїм 

діагнозом є: депресія; посттравматичний стресовий розлад; тривожність; фобії; 

алкогольна залежність; хронічний стрес; заїкання тощо [7]. 

За період практичного застосування програми виявилися додаткові 

можливості мультимедійного методу для лікування причини дезадаптивних станів, 

поведінки і ставлення до себе дорослих і дітей. Діапазон застосування «Інтегратора 

руху очей» тепер включає в себе лікування: наслідків черепно-мозкових травм; 

дитячих страхів, коли невідомо, що налякало дитину; залежності (від кокаїну, 

комп’ютерних та азартних ігор); агресивної та жорстокої поведінки; схильності до 

суїциду; дефіциту уваги; нав’язливих станів; імпульсивної поведінки (патологічні 

захоплення, клептоманія); сексуальних дисфункцій; жіночих тенденцій в чоловічому 

організмі; головних болів; когнітивних проблем [5]. 

Підводячи підсумки, можна зазначити наступне: 

1. У головному мозку людини відбувається своєрідна переробка майже 

будь-якої інформації, що була сприйнята. Коли людина переживає якусь 

травмуючу подію, дистрес, інформація про це також складується в мозку, 

проходить переробку і перетворюється на життєвий досвід. 

2. Досить розповсюджені випадки, коли переробка негативу у мозку людини 

не відбувається. Виділяють наступні причини такої реакції мозку: 1) травмуюча 

подія відбулася в дитячому віці, коли мозок не володів ще достатнім ресурсом для 

успішної її переробки; 2) травмуюча подія має повторюваний характер; 

3) травмуюча подію є занадто болісною для організму. 

3. Заради збереження душевного здоров’я мозок може піти на крайні заходи 

– «заховати» негативну інформацію в глибинні шари психіки, відмовившись від її 

переробки. Звичайно, це дозволяє вижити в момент дистресу. Але й побічний 

ефект також присутній у вигляді постійного збудження окремих ділянок мозку. 

Звідси виникають нічні кошмари, тяжкі спогади або нав’язливі думки – 

стандартні симптоми ПТСР. 
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4. Будь-яка психотерапія спрямована на те, щоб допомогти людині 

«дістати» наявний негатив з неусвідомлюваного і переробити його. Однак мозок 

«ховає» психотравму заради збереження психічної цілісності особистості. Тому 

клієнтові часто доводиться стикатися з так званим «опором»: небажанням мозку 

ворушити неприємні переживання під час психотерапії. 

5. Автор ДПДГ-терапії психолог Френсін Шапіро на своєму особистому 

прикладі виявила, що ритмічні рухи очей і концентрація уваги на тривозі 

знижують її інтенсивність (ефект десенсибілізації). ДПДГ забезпечує достатню 

десенсибілізацию (зниження чутливості), в результаті чого мозок перестає 

«боятися» знову запустити природний механізм з переробки стресової інформації. 

І тоді пов’язана з травмою інформація з кожною серією рухів очей починає 

прискореним чином переміщатися по нейрофізіологічним шляхам, поки не буде 

досягнуто її безболісне усвідомлення і «розчинення» – інтеграція з уже наявною 

позитивною інформацією. У результаті пам’ять на події залишається але 

дезадаптація виявляється нейтралізованою. 

6. Спеціальна комп’ютерна програма «Інтегратор руху очей», в основі якої 

покладені психотерапевтичні методи Стіва Андреаса і Френсін Шапіро, звільняє 

від багатьох негативних переживань і спогадів в стислі терміни, навіть за умови 

самостійного опрацювання неї. Виконуючи зорові вправи, можна позбутися від 

багатьох драматичних випадків з минулого. Зникають страхи, покидають тяжкі 

спогади, розсіюються сумні почуття, тануть образи, випаровуються хворобливі 

емоції. Таким чином відбувається відновлення адаптаційних механізмів людини 

за допомогою мультимедійного методу. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ  

 

В умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій, боротьби 

українського народу за збереження територіальної цілісності та державного 

суверенітету, пошуків нових шляхів розвитку й міжнародних інтеграційних 

процесів особливої актуальності набувають питання національно-патріотичного 

виховання, зміцнення патріотичних позицій суспільства, консолідації 

громадськості для захисту національних прав та свобод, формування 

шанобливого ставлення до культурних надбань свого й інших народів.  

Виховання громадянина-патріота, який чітко усвідомлює свої громадянські 

права та обов’язки, завжди готовий стати на захист Батьківщини, цінує культуру, 

традиції, історичну спадщину предків, постає наразі пріоритетним завданням 

держави та суспільства. Виконання цього завдання покладено насамперед на 

заклади освіти, культури, наукові установи й громадські організації, політичні та 

військові інституції, а також усіх свідомих громадян, які прагнуть жити в 

незалежній та успішній країні. У Стратегії про національно-патріотичне 

виховання (2019) наголошується, що «в основу системи національно-

патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як 

консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та 

утвердження національних цінностей» [4]. 

Результативність освітньо-виховного процесу та наукових досліджень із 

питань національно-патріотичного характеру значною мірою залежить від рівня 

науково-інформаційного забезпечення, наявності відповідної джерельної бази. 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 

здійснює вагому роботу в напрямі створення та впровадження різноманітних 

інформаційних ресурсів, зокрема й тематичної бібліографічної продукції (списки, 

огляди, покажчики). У рамках виконання наукового дослідження «Відображення 

розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних 

виданнях» (2017–2019) фахівцями бібліотеки підготовлено науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне виховання в Україні» [1]. 

Нормативно-правовим підґрунтям створення зазначеного видання стали 
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Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015) [2], 

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 

роки (2015) [3]. 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне 

виховання в Україні» акумулює джерела, що свідчать про стан розроблення 

проблеми в теоретичному й практичному вимірах. До видання увійшли 

бібліографічні відомості про нормативно-правові документи, монографії, 

навчальні й методичні посібники, статті з періодичних та продовжуваних видань, 

автореферати дисертацій, матеріали науково-практичних заходів. У покажчику 

представлено праці за 2014–2018 рр. Нижня межа добору матеріалів обумовлена 

значними суспільно-політичними змінами в країні, початком протистояння 

українського народу зовнішньому агресору, зміцненням національно-

патріотичних позицій суспільства. 

Структуру видання побудовано відповідно до ланок освітньої системи 

України (дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна 

(професійна), вища та післядипломна педагогічна освіта). З огляду на сучасні 

суспільно-політичні виклики в покажчику виокремлено розділи, які присвячено 

проблемам військово-патріотичного виховання молоді, розвитку волонтерської та 

доброчинної діяльності. Зважаючи на важливість вивчення історії українського 

народу, вшанування здобутків національної освіти, педагогічної думки, культури, 

окрему увагу надано питанням формування громадянина-патріота у творчій 

спадщині видатних українських педагогів, громадсько-політичних діячів, 

представників культурної сфери. Загалом у покажчику міститься понад 2700 

бібліографічних записів, які систематизовано у восьми тематичних розділах. 

Розділ 1 «Національно-патріотичне виховання в новому історичному 

осмисленні» складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1. «Нормативно-

правове забезпечення національно-патріотичного виховання» згруповано 

бібліографічні відомості про документи (закони, накази, постанови, 

розпорядження тощо) органів державної влади, що регламентують здійснення 

національно-патріотичного виховання на правовій основі. Підрозділ 1.2. 

«Національно-патріотичне виховання як наукова проблема» містить результати 

пошукових розвідок щодо формування національних цінностей та патріотичної 

свідомості суспільства. 

У розділі 2 «Виховання громадянина-патріота у творчій спадщині видатних 

постатей України» представлено праці, у яких висвітлено погляди відомих 

українських освітян, громадсько-політичних та культурних діячів (Г. Ващенка, 

Б. Грінченка, М. Грушевського, В. Сухомлинського, Т. Шевченка та ін.) на 

проблему виховання патріотично свідомих громадян. 

Розділ 3 «Національно-патріотичне виховання у системі дошкільної освіти» 

складають документи, зміст яких відображає особливості організації, шляхи, 
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засоби та практичний досвід виховної роботи національно-патріотичного 

спрямування з дітьми дошкільного віку.  

У межах розділу 4 «Національно-патріотичне виховання у закладах 

загальної середньої та професійно-технічної (професійної) освіти» виокремлено 

два підрозділи. Матеріали першого підрозділу – 4.1. «Загальна середня освіта» – 

розкривають організаційні та методичні засади національно-патріотичного 

виховання школярів. Другий підрозділ – 4.2. «Професійно-технічна (професійна 

освіта)» – містить бібліографію видань, що висвітлюють основні напрями та 

результати формування в учнів професійних закладів освіти національно-

патріотичних почуттів. 

Розділ 5 «Національно-патріотичне виховання у закладах вищої та 

післядипломної педагогічної освіти» містить бібліографічні відомості про 

матеріали, що відображають проблеми виховання патріотично орієнтованої 

студентської молоді, формування й розвитку професійних компетентностей 

педагогів із урахуванням національно-патріотичної складової. 

Зміст розділу 6 «Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в 

закладах позашкільної освіти та громадських об’єднаннях» представлено 

матеріалами про виховання патріотично свідомих громадян в позаурочній 

діяльності, роботу різних тематичних гуртків, спортивно-оздоровчих організацій, 

закладів культури (зокрема бібліотек), громадських об’єднань національно-

патріотичного спрямування. 

Розділ 7 «Доброчинна та волонтерська діяльність в системі національно-

патріотичного виховання» містить інформацію про видання, що розкривають 

питання розвитку волонтерства як соціокультурного явища в умовах суспільно-

політичних трансформацій, формування патріотизму у молоді шляхом залучення 

до доброчинної та волонтерської діяльності. 

Матеріали розділу 8 «Військово-патріотичне виховання молоді як відповідь 

на виклики часу» висвітлюють організаційні засади, форми й методи військово-

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, реалії та перспективи 

виховання справжніх захисників-патріотів Батьківщини. 

Отже, структурно-змістовий огляд науково-допоміжного бібліографічного 

покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні» свідчить, що видання 

містить відомості про широкий спектр матеріалів щодо здійснення національно-

патріотичного виховання в різних закладах освіти. Покажчик буде корисним 

теоретикам і практикам, які цікавляться питаннями виховання національно 

свідомих громадян-патріотів України, сприятиме покращенню інформаційного 

забезпечення освітньо-виховного процесу й науково-дослідницької роботи. 

Видання знаходиться у відкритому доступі на вебпорталі Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

(https://dnpb.gov.ua/ua/) та в Електронній бібліотеці НАПН України 

(http://lib.iitta.gov.ua/). 
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ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Теорія педагогічних систем визначає контроль як один із важливих 

чинників дидактичної системи. Сучасна теорія педагогічних вимірювань 

ґрунтується на педагогічному тестуванні, яке останнім часом набуває дедалі 

більшого поширення в роботі викладача, і завдяки якому оцінюється обсяг 

засвоєних знань і вмінь, рівень володіння навчальним матеріалом і здатність 

застосовувати набуті знання в практичній діяльності.  

Традиційні методи контролю (письмова контрольна робота, усне 

опитування тощо) недостатньо формалізовані щодо можливості порівняння з 

еталоном, тому як інструментарій педагогічного вимірювання найчастіше 

обирають тестування (тестові методики із поточного і рубіжного контролю, тести 

компетентнісного спрямування тощо), форма проведення і зміст процедур якого 

найбільше відповідає процесу вимірювання.  

Основними засобами тестування є тест і тестове завдання. 

Тест – це спеціально підібраний набір тестових завдань, стандартизованих 

процедур проведення і заздалегідь визначених методик оброблення та аналізу 

одержаних даних, що в сукупності призначені для отримання кількісної 

характеристики певної властивості особи, яка підлягає оцінюванню. Тестове 

завдання – це спеціально побудоване логічне судження, яке за характером 

відповіді дає можливість однозначно судити про її правильність чи хибність. 

Як складова тесту воно визначає статистично достовірні параметри 

(психометричні показники) оцінювання певного елементу знань чи вмінь, на 

підставі яких дається нормативно орієнтована чи критеріально орієнтована оцінка 

результату [1, с. 16]. 

Нормативно орієнтований підхід до інтерпретації результатів тестування 

характеризується співвідношенням одержаних балів тих, хто підлягав тестуванню, 

з результатами певної групи (вибірки) для визначення місця кожного бала 

відносно середнього результату в групі. В ідеальному випадку такий розподіл 

даних має вигляд кривої Гауса, реальні результати тестування тією чи іншою 

мірою наближаються до неї. Ступінь відхилення реальних даних від ідеального 

розподілу Гауса (оцінюється статистичними методами) характеризує якість 
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проведеного тестування. Такий підхід використовують як правило, під час 

підсумкового контролю.  

За критеріально орієнтованого підходу результати тих, хто тестувався, 

інтерпретуються стосовно змістовних критеріїв виконання тесту (наприклад, 

встановлення того, чи опанувала особа певну тему або предмет за результатами 

набраних балів залежно від мінімально необхідного рівня) [1, с. 16]. 

Ці два підходи за характером аналізу результатів відрізняються один від 

одного тим, що за нормативно орієнтованого підходу визначається місце 

результату кожної особи щодо результатів інших осіб, тобто їх порівнюють за 

рівнем досягнень (навчальних здобутків).  

Критеріально орієнтований підхід дає можливість з’ясувати, які теми чи розділи 

навчальних дисциплін успішно засвоєні певною особою, а де є труднощі. За 

допомогою критеріального тестування завдяки змістовній інтерпретації результатів 

можна: а) з’ясувати засвоєні й незасвоєні знання та вміння або компетенції і на цій 

підставі прогнозувати корективи в навчальному процесі та здійснювати 

індивідуалізацію навчання; б) будувати рейтингові шкали; в) розділяти за 

критеріальним балом осіб на групи для рівневої диференціації навчання; 

г) вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію кожної особи [1, с. 17]. 

Вибір того чи іншого підходу до інтерпретації результатів має 

здійснюватися на першій стадії тестування – визначенні його мети, оскільки 

залежно від неї обирається нормативне чи критеріальне тестування.  

Отже, ці тести відрізняються за методикою вибору змісту, методами 

оброблення емпіричних даних, способами конструювання, добором тестових 

завдань, аналізом та інтерпретацією результатів.  

Так, зміст критеріально орієнтованого тесту має бути достатньо повним, 

практично стовідсотковим за обсягом навчального матеріалу, передбаченого 

програмою для засвоєння. Зміст нормативно орієнтованого тесту може бути 

фрагментарним, у ньому можуть міститися лише ті теми, за якими можна 

здійснити порівняння і диференціацію осіб за рівнем навчальних досягнень. 

Більше половини їх завдань мають бути середньої складності, щоб їх могли 

виконати близько половини тих, хто підлягає тестуванню.  

Залежно від завдань контрольно-оцінювальної діяльності викладача 

педагогічні тести можуть поділятися на вхідні, що використовуються перед 

початком навчання, формувальні й діагностичні, які застосовуються в процесі 

навчання, і підсумкові (вихідні). Вхідні тести направлені на з’ясування ступеня 

володіння базовими знаннями і вміннями, необхідними для оволодіння 

дисципліною, або виявлення сформованості їх компетенцій перед початком 

вивчення матеріалу. 

Формувальне тестування дає можливість диференційовано підійти до 

навчального процесу, мотивуючи тих, хто добре вчиться, шляхом добору 



 388 

тестових завдань за складністю, або виявити прогалини в знаннях осіб, які 

недостатньо якісно засвоїли навчальний матеріал. 

З цією метою готують специфікацію тесту. За допомогою специфікації 

здійснюють розподіл тесту за розділами чи темами змісту навчання 

(у відсотковому вимірі) і визначають кількість тестових завдань за кожним із них. 

При цьому необхідно враховувати максимальну повноту й оптимальність 

пропорцій змісту тесту, значущість відібраних його складників для 

репрезентативного відображення базових структур знань, умінь, компетенцій, 

системність добору тестових завдань (рівні засвоєння, ієрархічні зв’язки тощо). 

Фактично специфікація задає структуру тесту в його змістовому виразі за рівнями 

володіння певною галуззю знань.  

При підготовці пакетів тестових завдань також слід враховувати реальні 

можливості тих, хто підлягає тестуванню та їх втомлюваність у процесі 

виконання тесту, що також впливатиме на об’єктивність результатів. Зміст тесту 

має бути структурований таким чином, щоб до нього потрапили лише 

найнеобхідніші завдання, які відповідають цілям тестування [1, с. 19]. 

Отже, запровадження тестових технологій у контрольно-оцінювальну 

діяльність викладача дало можливість перейти від порівняння навчальних 

досягнень особи за суб’єктивними чинниками до об’єктивного вимірювання 

освітніх результатів, тому у процесі конструювання тесту їх розробник повинен 

насамперед забезпечити оптимальне і повне відображення змісту навчальної 

дисципліни у тестових завданнях, задля всебічної оцінки рівня навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти  
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ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОІГОР СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ У 

РОБОТІ ЗІ ШКОЛЯРАМИ 

 

Широкомасштабна цифровізація всіх сфер суспільного життя призвела до 

глобальних перетворень. Наразі для різних галузей, і зокрема для сфери спорту 

розробляються різні мобільні додатки і програмні продукти, хмарні технології 

збору та аналізу тренувальних даних, засоби реєстрації, обробки і аналізу 

біомеханічних параметрів і техніки рухів, системи відеоаналізу, різноманітні 

засоби візуалізації даних [5]. 

Дійсно, в умовах цифрової трансформації суспільства важливим є 

удосконалення різних форм, методів і засобів у роботі зі школярами. 

Використання цифрових технологій для проведення уроків фізичної культури, 

спортивних гуртків чи позакласних заняттях застосовується в поодиноких 

випадках і не набуло широкого розповсюдження. Вважаємо, що з метою 

модернізації тренувального процесу в гуртках і спортивних секціях з різних видів 

спорту застосування цифрових технологій, також, може бути ефективним. 

Дослідники виділяють такі основні напрямки використання цифрових 

технологій в сфері спорту: статистичний аналіз і графічне зображення цифрового 

матеріалу; контроль фізичного розвитку і підготовленості тих, хто займається; 

контроль і оптимізація техніки спортивних рухів; підготовка та обробка 

результатів змагань з різних видів спорту; створення комп’ютерних тренажерів; 

застосовуються монітори серцевого ритму, крокоміри, відеоаналіз рухів та ін. [5]. 

Нині розробляються нові відеоігри, в яких закладено значні вимоги до 

когнітивних здібностей і соціальних навичок гравців [4]. Цікавість вчених, 

педагогів і людей, що займаються спортом і руховою активністю викликають 

програмні продукти, що поєднують відеоігри, фізичні вправи і спорт – еxergames 

або EXG. Ексергейм – це нова форма взаємодії з відеогірами, в якій гравцю 

необхідно фізично рухатися щоб грати. Ексергейм забезпечуються технологіями, 

які інтегрують фізичний рух з віртуальної діяльністю. В Україні технології 

«exergames», майже не застосовується в процесі спортивного тренування [5]. 
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Наразі широке поширення в фізичному вихованні та спорті отримало 

інтерактивне спортивно-тренувальне обладнання та високотехнологічні продукти, 

що поєднують відеоігри, спорт і фізичні вправи. NintendoWii® (Wii) и Microsoft 

Kinect® (Kinect) є найбільш вживаними пристроями exergames (EXG). 

Інтерактивні відеоігри, на платформах Xbox 360 і Xbox One з датчиком EyeToy, 

Nike + KinectTraining, EA Sports Active 2, UFC Personal Trainer надають гравцям 

можливість займатися з особистим «віртуальним» тренером. Відеоігри: Nike + 

Kinect Training і UFC Personal Trainer, EA Sports Active 2 можуть бути 

застосованими для в групових чи індивідуальних заняттях в спортивному залі або 

на свіжому повітрі, і їх рекомендують для додаткових домашніх тренувань [5]. 

Останнім часом підсилилось зацікавлення до застосування 

багатокористувацьких відеоігор для навчальних цілей у поєднанні з прийняттям 

більш складних стратегій моделювання.  

Важливою особливістю всіх активних відеоігор є навчання руховим 

вмінням, адже учасники рухаються або маніпулюють ігровими контролерами в 

режимі реального часу [1]. Відеогра House of Mamba є повнорозмірним 

інтерактивним LED баскетбольним майданчиком, що надає нові можливості гри із 

захоплюючою візуалізацією для аудиторії і використовується для навчальних 

цілей, при чому за допомогою візуалізації координуються і спрямовуються дії 

гравців, а на всій ігрової поверхні можна моделювати різні сценарії гри або 

конкретні тренувальні вправи, необхідні в даний момент [5]. 

Діти формують нові навички, досліджуючи світ і навчаючись на власному 

досвіді. Спостерігаючи, як гравці перемагають в іграх, вчиться на своїх успіхах і 

невдачах. У відеоіграх може спостерігати за поведінкою гравців-переможців, а 

потім використовувати найефективніші стратегії та тактики, щоб виграти гру. 

Такі стратегії поведінки і вчинки, які гравці виконували під час гри можливо буде 

реалізувати і під час спортивних змагань.  

До прикладу, у відеогрі KickAss Kung-fu потрібно застосовувати все тіло 

гравця, об’єднуючи реальність і фантазії користувача. В KickAss Kung-fu, людина 

знаходиться в інсталяції між двома екранами, на яких бачить свій аватар, що 

атакується суперниками. Відсутність реального контакту з віртуальними 

суперниками дозволяє вивчити ті рухи, які було б занадто ризиковано вивчати 

при реальному спарингу. Так само можна застосовувати спортивні-навчальні 

відеоігри для навчання стрибків на батуті, для вдосконалення гри в футбол, 

баскетбол та ін. Головними аргументами на користь застосування EXG технологій 

навчання є наочність, інтерактивність, можливість використання комбінованих 

форм представлення інформації і реалізація самостійного навчання, що 

позначається на якості засвоєння матеріалу [5]. 

Отже, застосування активних відеоігор з метою вдосконалення навчально-

тренувального процесу у роботі зі школярами є актуальним і ефективним. 

Свідомо дібрані відеоігри допоможуть ознайомити школярів з різноманітними 
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видами спортивної діяльності, а педагогічно виважений і раціонально 

організований процес використання відеоігор сприяє підвищенню ефективність 

навчально-тренувального процесу та сприяє розвитку рухових здібностей учнів. 

Проте з відеоіграми варто бути обережними, щоб у дітей не виникло ігрової 

залежності.  
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WEBSITES AND APPS FOR LEARNING ENGLISH 

 

Let us talk how to use the Internet and apps on your telephone to help you become 

better at English, and check out some websites that will help you with building and 

developing English skills. 

The first website to visit is Voice of America Learning English (VOA). 

https://learningenglish.voanews.com/ 

It is one of the best educational sites around [1]. What makes this site interesting is 

that it has real news articles, but they are written in a way for people who are learning 

English. Its biggest plus is that you can read an article and listen to it at the same time. 

When you visit the site, you can see the material is divided into levels. Each level 

consists of the following sections: Test Your English, News Words, Ask a Teacher, The 

Day in Photos, etc. News Words explains the meanings of the words by playing short 

videos in which the words are used. While watching a clip, you can read a script along. 

The Day in Photos may be useful for both English language learners and teachers. 

The photos are present-day ones and can be used by both learners and teachers to introduce 

a topic and generate a discussion. 

There is an interesting section called «English in a Minute» if we go to Intermediate 

Level. The meaning of current and interesting American English expressions are explained 

to you by a professional teacher. 

If you are interested in a particular topic, you can browse a list of topics, for 

example, «Entertainment». There are articles about music, movies, actors and actresses, 

singers, dancers, but if you want a specific thing you want to look for, type it in the search 

bar. The moment you find what you are looking for, you gain access to a wide variety of 

articles and multimedia which means video. Each article is accompanied by a recording. If 

you do not know a particular word when reading an article, just click on it and the 

dictionary definition pops up. 

The second website is called ESLvideo.com. 

https://www.eslvideo.com/ 

This one looks a little old, but it is great because it gives you YouTube quality 

videos with a quiz that you can take as you are listening [2]. So, this is a great listening 

comprehension website. Again, you can click on a level you want to practice and find a 

video you are interested in. You can watch a video and do the quiz based on it. Most of the 

quizzes have a transcript of the video, which helps better understand the material. You have 

your score calculated right after the quiz and the wrong answers you gave. This is a great 

practice for listening. 
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The next website is actually a dictionary website, and it is called learners’ 

dictionary.com.  

https://learnersdictionary.com/ 

The definitions are written so that people learning English can understand them, 

which is really helpful. The definitions are concise, followed by example sentences, and are 

read out by native speakers. 

Now I would like to talk about some apps that can help you practice your English 

skills on the go. We all love our mobile devices because we can use them everywhere. 

The first app can help you with your vocabulary and grammar mostly. It is called 

Duolingo. It is very easy to use and it is well organized [3]. The app’s home page or screen 

shows you a number of modules. Every module is built around a topic: it can be a 

grammatical or thematic one. Each module consists of a number of lessons. You won’t be 

able to unlock the modules without passing a certain number of lessons.  

As you work at your English, you recycle what you have already learnt: words and 

expressions reappear. Clicking on the Practice button at the top right of the app, you can 

review what you have learnt. 

The second app is FluentU. This is a great app if you are a visual person and you like 

to watch videos and it can also help you with some of your grammar and vocabulary skills 

[4]. They take videos from YouTube and across the Internet. Videos are organized by level, 

theme and format. This allows you to easily find a video that fits your needs. The big 

difference between FluentU and simple YouTube videos is that FluentU videos are 

manually transcribed and subtitled. So you can read the script of each video and show the 

definition of each word. By moving your mouse over the text, you can also stop a video 

and go back to any point in it. Finally, you can loop any part of a video if you have a hard 

time understanding something.  

Watching video is a great way to expand your vocabulary and better understand 

spoken English, but if you don’t study, you will quickly forget everything. That is why 

FluentU included a Flashcard system. These cards allow you to study the words you learnt 

thanks to exercises like Fill-in-the-blanks and translations. You may already know it, but 

learning words in isolation is not only boring, but also ineffective. Fortunately, the app 

always shows you several example sentences so you can learn words in context. If you 

wish, you can listen to each word individually and see how well you know it. 

To sum up, there are a lot of useful free websites and apps around us that can help us 

learn foreign languages [5]. We just need to choose the ones that suit our needs best, and 

start working.  
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THE DISTANCE COURSES STUDENTS’ METACOGNITIVE 

COMPETENCE AND EMOTIONAL ATTITUDE TO ONLINE 

LEARNING: THE CORRELATION ANALYSIS 
 

Education in today’s information society requires its formula changing from for «the 

life-long learning» to the wording «through life-long learning», the person-oriented 

interaction of the subjects of the educational process, the dominant of self-development and 

self-improvement in the educational process gets in the foreground. The education does not 

end with the studying at a school or an institution of higher education, and the formed 

knowledge structures, the material mastering methods and the learning activities self-

regulation will enable for the future specialist to be successful in further professional and 

personal growth. Thus, the formation of the successful learning methods in the subjects of 

the educational process and the strategies of self-regulation of education can be regarded as 

one of the main tasks of education in our changing world. 

From the point of view of the modern specialists in the pedagogical psychology 

field, the issue is to provide conditions for not only the effective knowledge acquisition, but 

also the formation of the cognitive and metacognitive structures of the educational process 

subjects through which the self-management of the cognitive activity and the successful 

mastery of the new knowledge independently throughout the life are possible.  

According to the leading specialists in the fields of the pedagogy and psychology, 

the use of the modern information and communication technologies in the educational 

process can become the basis for the formation of a fundamentally new form of education, 

based on a detailed self-esteem and motivated self-educational activity of the individual 

supported by the modern technical means [1]. 

Preservation of the psychological health and the subjective well-being of a person in 

conditions of the information overload involve the student’s awareness of himself as an 
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active figure in the process of cognition, of a sense of ability to manage his educational and 

cognitive activity and actively to influence on its results. According to the modern 

researchers, there is a logical relationship between the level of ability to study, the 

orientation in the information space and the level of development of the human 

metacognitive processes [2]. The metacognitive competence is an important prerequisite 

for the successful learning, a positive attitude to the learning process, and can 

simultaneously develop in the process of a specially organized cognitive activity [3, 4, 5]. 

Our research is aimed to define the correlation between emotional attitude to 

online learning and metacognitive competence in students who participated in distance 

learning programmes, i.e. Prometheus, Coursera, Microsoft Virtual Academy, 

Universarium, Hexlet etc. The participants could voluntarily join the research in the 

social systems and networks like Facebook and Incontact. In general, 93 students, aged 

17-25 years old, mean age is 20,7; 52 men and 41 women, were surveyed using the 

following psychodiagnostic tools: the Metacognitive Awareness Inventory, 

Metacognitive Behaviour Self-assessment Scale by Costa, method for reflexivity 

diagnostic by Karpov & Ponomaryova, «Automony – Dependence» questionnaire by 

Prygin and Satisfaction of Leaning Activity test by Mischenko.  

The statistically significant correlations were set between indicators of satisfaction in 

learning process and metacognitive involvement in the educational activity (р<0,01), level 

of reflexivity (р<0,05) as well as level of autonomy in education activity (р<0,05).  

The linear regression was performed between satisfaction in learning process as the 

dependent variable and metacognitive involvement as independent variable. Results of 

linear regression analyses defined metacognitive involvement (beta = 0,287) as one of the 

main indicators of the metacognitive competence that predicts the satisfaction in learning 

process. The obtained results allow predicting the distance learning students’ emotional 

attitude to online learning and enhance effectiveness of learning due to the 

metacognitive competence and students’ autonomy development. 

 

REFERENCES 

1. Аршава І. Ф., Носенко Е. Л., Салюк М. А. Гуманізуючий потенціал 

новітніх інформаційних технологій в освіті. Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2013. 172 с. 

2. Карпов A. B., Скитяева И. М. Психология метакогнитивных процессов 

личности. М.: ИП РАН, 2005. 325 с. 

3. Ковальчук О. С., Салюк М. А. Особливості прояву когнітивних стилів 

людини при роботі з текстом. 2020. С. 82-84. 

4. Салюк М. А, Кутовий К. П., Аршава І. О. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні як чинник розвитку метакогнітивної 

компетентності студентів. Теорія і практика сучасної психології. 2019. Т. 1. №. 5. 

С. 57-62. 

5. Metcalfe J., Shimamura A.P. (Eds.). Metacognition: Knowing about Knowing. 

Cambridge, MA: MIT Press. 1994. 323 р. 



 397 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

Александров Д. О., 

професор кафедри соціальної роботи факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор психологічних наук, доцент 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА РЕВІЗІЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНИХ 

ЗАХОДІВ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ 

ПРАВОПОРУШНИКІВ 

 

Психопрофілактичні заходи ресоціалізації неповнолітніх правопорушників 

не можуть обмежуватися корекцією певних особистісних якостей, а мають 

спрямовуватися на трансформацію стратегіальних конструктів особистості, які й 

визначатимуть модальність її подальшої соціальної активності. Натомість, 

відсутність цілісної дієвої державної концепції попередження делінквентності 

неповнолітніх ускладнює залучення достатньої кількості кваліфікованих фахівців-

психологів для реалізації психопрофілактичних заходів на засадах здобутків 

сучасної психології. 

Низька ефективність традиційної кримінологічної профілактики обумовлена 

наступними її вадами: 1) акцент на засуджені асоціальності майже не впливає на 

ревізію смислових конструктів підлітка, а викликає опір як зовнішньому 

нав’язуванню неіманентних цінностей; 2) примусові методи впливу майже не 

впливають на мотивацію підлітка до самозмін, доки він не буде готовий до 

інтеріоризації просоціальних цінностей; 3) зорієнтованість на біхевіоральному 

концепті «примус-реакція», не передбачає психологічної проблематизації, як 

форми стимуляції ревізії власних життєвих сенсів та поведінки; 4) надмірна 

«педагогізованість» заходів навчально-виховного впливу обмежує можливості 

використання спеціальних психологічних технологій; 5) стигматизація підлітка як 

«неблагополучного», порушує принципи незаангажованості фахівця, який має 

здійснювати профілактичні заходи, що ускладнює психологічний контакт; 

6) об’єднання підлітків у так звані «групи ризику» унеможливлює реалізацію 

принципів особистісного підходу із відповідною індивідуалізацією заходів 
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ресоціалізації, а також принципово суперечить принципу інклюзії, через що 

підліток відмежовується та протиставляється «нормальним» одноліткам. 

Разом із тим й звичайні тренінгові технології не є результативними, адже 

вони не спроможні змінити спрямованість особистості, а спрямовані на розвиток 

окремих психологічних якостей, властивостей чи здібностей. 

Тому психопрофілактика має містити комплекс заходів первинної 

трансформації стратегіальних конструктів, завдяки чому створюються 

передумови подальшої зміни поведінкових патернів неповнолітнього, зокрема: 

життєвих сенсів та особистісних смислів; соціально-психологічних установок; 

системи ціннісних орієнтацій; мотиваційних пріоритетів тощо. У своїй сукупності 

вони обумовлюють вектор спрямованості особистості, завдяки чому стає 

можливим подальше формування комплексу психологічних якостей особистості, 

що забезпечать її успішне функціонування у соціумі. Для цього найбільш 

доцільною формою первинного впливу є техніка проблематизації, адже вона 

ставить підлітка перед необхідністю переосмислення власного життя та поведінки 

через ревізію життєвих смислів, які дискредитуються внаслідок неспроможності 

задовольнити стратегічні життєві плани на найближче та віддалене благополучне 

майбутнє. Для цього техніки проблематизації моделюють ситуації: а) очікуваного 

бажаного, але поки що недосяжного, майбутнього результату; б) небажаного, але 

ймовірного негативного наслідку розвитку вже наявної ситуації у разі якщо 

теперішня лінія поведінки не зміниться. 

При цьому психопрофілактика на засадах екофасилітації не акцентує увагу 

на витоках девіації або сталості асоціальної спрямованості, а, навпаки, з’ясовує ті 

ракурси особистості підлітка, які можуть виступати у подальшому ресурсами 

самозмін, зокрема: 1) як він справлявся з проблемними ситуаціями до цього 

моменту? 2) що йому допомагає справлятися з негараздами прямо зараз? 3) які 

ресурси є, щоб успішно вийти з кризи? 4) чим він може пишатися на теперішній 

час, і що може стати його новим ресурсом? 

Завдяки такому підходу відбуватимуться наступні особистісні зміни: 

підвищується відкритість до засвоєння нового та переосмислення минулого 

власного досвіду; поглиблюється емпатійність та соціальна компетентність; 

збільшується довіра до власних проявів та до самого себе на основі 

самоприйняття; формується внутрішній локус контролю; активується готовність 

увійти у процес життя, завдяки розвитку толерантності до невизначеності; 

покращуються знання про себе та готовність до самозмін; поведінкові установки 

стають більш адаптивними та соціально прийнятними. 

Підводячи підсумок, можна зазначити, що побудова концепції 

психопрофілактичних заходів ресоціалізації неповнолітніх правопорушників має 

здійснюватися за такими послідовними напрямами: 

1. Активація мотивації підлітка до самозмін через проблематизацію. 
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2. Розвиток рефлексивних здібностей, які сприяють готовності до ревізії 

наявних деформованих смислових утворень. 

3. Діагностика особливостей установочної сфери підлітка з метою 

визначення: ступеня усталеності патернів асоціальної поведінки; динамічних 

характеристик психологічних установок для оцінки індивідуальних особливостей 

їхньої фіксації; тривалості та інтенсивності психопрофілактичних заходів 

необхідних для досягнення стійкого ефекту. 

4. Враховуючи особливості підліткового віку, необхідно поєднувати 

індивідуальні форми психопрофілактичної роботи з груповими, з метою розвитку 

емоційного інтелекту та соціально-психологічної компетентності підлітка для 

розуміння ним як феноменів власного внутрішнього світу, так і внутрішнього 

світу оточуючих. 

5. Для активації рефлексивного потенціалу та мотивації до самозмін 

застосовувати техніки проблематизації на засадах екофасилітації. 

6. Переведення локусу контролю підлітка у бік інтернальності, завдяки чому 

стає можливим самостійне втілення у життя набутих під час психопрофілактичної 

роботи трансформацій. 
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ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НАРЯДУ 

РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ 

 

Поліція охорони (ПО) являє собою складову частину Національної поліції 

України (НПУ), на яку покладено завдання щодо надання послуг з охорони 

власності та громадян. Сучасна поліція охорони ефективно виконує свою роботу і 

динамічно розвивається, виконуючи свої професійні обов’язки щодо захисту майна 

та життя громадян від злочинних посягань [1]. Професійна діяльність поліцейських 

нарядів реагування ПО пов’язана з виконанням низки важливих правоохоронних 

завдань і висуває підвищені вимоги до індивідуально-психологічних особливостей, а 

також знань, умінь і компетентностей, працівників поліції [2].  

Вітчизняні науковці присвятили чимало уваги вивченню психологічних 

аспектів поліцейської діяльності. Дані проблематиці присвятили наукові статті, 

монографії й посібники О. Бандурка, В. Барко, О. Землянська, П. Макаренко, 

О. Євдокімова, О. Кудерміна, Л. Казміренко, Я. Кондратьєв, В. Медведєв, 

І. Охріменко, О. Тімченко, В. Третьяченко, Г. Юхновець, С. Яковенко та інші. 

У наукових працях авторів розкривається психологічний зміст правоохоронної 

діяльності, представлені професіограми і психограми масових професій системи 

органів внутрішніх справ Серед зарубіжних науковців з даної проблематики слід 

виділити таких дослідників, як  Г. Леонард, Л. Лінч, Р. Б. Мак Брайд, М. Мур, 

Р. Роберг, E. А. Тібаулт та інші [3-9].  

Мета наукової статті полягає у визначенні й узагальненні психологічних 

аспектів професійної діяльності поліцейських поліції охорони на прикладі однієї з 

масових професій – поліцейського наряду реагування. 

Дослідження проводилось з використанням низки психодіагностичних 

методів (Табл. 1). Дослідженням охоплено 315 поліцейських нарядів реагування 

ПО (усі – чоловіки, вік – від 22 до 40 років, спеціальні звання – від сержанта до 

майора).  

Отримані результати свідчать про те, що успішне оволодіння професією 

поліцейського наряду реагування та ефективність подальшої діяльності значною 

мірою залежать від ступеня сформованості головних професійно важливих 

якостей, що визначається такими ознаками (перераховані за рангом важливості): 

1) сильний або середньо-сильний тип нервової системи, високий або середній 

рівень її лабільності;  2) високий або середній рівень загальних здібностей 
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(вербального і невербального інтелекту, креативності); 3) високий рівень розвитку 

спеціальних професійних здібностей; 4) високий або середній рівень 

комунікативних здібностей; 5) високий рівень психомоторних властивостей 

(простої реакції та реакції на рухомий об’єкт); 6) високий рівень самоактуалізації 

та мотивації досягнення; 7) сформованість характерологічних рис (спонтанність, 

сміливість, екстравертованість, упевненість, оптимізм, наполегливість, 

самоконтроль, сумлінність, адекватна самооцінка тощо); 8) сформованість 

емоційно-вольових якостей (здатність долати труднощі, брати на себе 

відповідальність, емоційна стійкість у стресових ситуаціях); 9) достатня 

чутливість аналізаторів (зорового, слухового, дотикового, нюхового); 

10) достатній рівень розвитку пізнавальних процесів (сприйняття, уваги, пам’яті, 

мислення). Узагальнена психограма поліцейського представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Узагальнена психограма поліцейського наряду реагування 

№ Індивідуально- 

психологічні  

характеристики 

Параметри,  

що 

вимірюються 

Психодіагностичні 

методики 

Показники професійної 

придатності 

1 Мозкова  

активність 

Рівень 

функціональної 

активності 

мозку 

Методика 

визначення омега-

потенціалу мозку 

Величина омега-потенціалу 

знаходиться в інтервалі  

20–40 мВ 

2 Психомоторні 

процеси 

Швидкість 

простої зорово-

моторної 

реакції (ПЗМР) 

Методика 

визначення 

швидкості ПЗМР 

Швидкість ПЗМР не більше 

230 мс 

Швидкість 

реакції  

на рухомий 

об’єкт (РРО) 

Методика 

визначення 

швидкості РРО 

Середнє значення величини 

відхилень не перевищує 50 

мс 

3 Властивості  

нервової  

системи 

Сила і 

лабільність  

нервових 

процесів 

Тепінг-тест Сильна чи середньо-сильна 

нервова система (опуклий 

або помірно низхідний тип 

кривої працездатності); 

висока чи середня 

лабільність нервових 

процесів (кількість дотиків  

за 30 с – більше 160) 

4 Атенційні  

процеси 

Особливості 

розподілу  

і переключення 

уваги 

Тест Грюнбаума Час виконання тесту не 

перевищує 20 с, кількість 

помилок не більше 2 

Особливості 

пам’яті 

Тест 

«Запам’ятовування 

10 слів» 

Висхідний тип кривої 

запам’ятовування, кількість 

зафіксованих слів в першій 

спробі– не менше 6, 

наприкінці – не менше 8 
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5 Загальні  

здібності 

Рівень 

вербального  

і невербального 

інтелекту 

Тест Амтхауера середній або вищий за 

середній рівень вербального 

інтелекту  

(не менше 88 одиниць IQ); 

середній і вищий рівень 

невербального інтелекту (не 

менше 92 одиниць IQ) 

6 Особливості 

творчого  

потенціалу 

Рівень 

креативності 

Тест Меде–

Піорковського 

Високий чи середній рівень 

креативності (показник 

кількості речень – не менше 

4; а оригінальності – не 

менше 6) 

7 Комунікативні 

здібності 

Тип 

міжособистісної 

взаємодії, 

лідерський 

потенціал 

Тест Лірі Показники не перевищують 

9 балів. 

Бажано переважання у 

профілі октантів: 1 

(лідерство), 7 (співпраця), 8 

(відповідальність) 

 Особливості 

характеру й 

темпераменту 

Акцентуації  Опитувальник  

Леонгарда–

Шмішека 

Відсутність ознак 

акцентуації (показники не 

перевищують 16 балів); 

переважання стенічних рис, 

контроль поведінки  

та реагування 

Провідні 

тенденції  

 

Індивідуально-

типологічний  

опитувальник (ІТО) 

Стенічний тип реагування. 

Показники шкал 1–4 – не 

менше 4 балів, а шкал 5–8 – 

не більше 7 балів 

 Екстраверсія, 

нейротизм, 

поступливість, 

сумлінність, 

відкритість 

Опитувальник 

великої п’ятірки 

(ОВП) 

Значення нейротизму не 

вище 20 балів; поступливості 

– не вище 40; сумлінності – 

не менше 35, відкритості – не 

менше 35 

9 Спрямованість 

особистості 

Особливості 

мотивації 

Тест Річі–Мартіна Поряд зі значущістю 

заробітної плати переважання 

мотивів цікавої і суспільно 

корисної праці; чіткого 

структурування роботи, 

самовдосконалення, визнання 

   

10 Професійно 

важливі якості 

Властивості та 

ставлення 

особистості 

Опитувальник 

Ліпмана (оцінка 

експертів) 

Значущість якостей (за 

рангом): 1 – професійна 

компетентність; 2 – 

порядність; 3 - 

підприємливість; 4 - 

особиста організованість; 5 – 

лідерство; 6 - самостійність; 

7 - вольова стійкість; 8 – 

людяність; 9 – енергійність, 

10 – аналітичність. 
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Дослідження показало, що найважливішими загальнопрофесійними 

компетентностями поліцейського підрозділу ПО є: знання основ конституційного 

права; дотримання вимог забезпечення прав і свобод людини та громадянина; знання 

основ антикорупційного законодавства; дотримання норм професійної етики; 

дотримання толерантності та принципу недискримінації в роботі; здатність 

ефективно спілкуватися; стресостійкість; здатність ефективно взаємодіяти з 

населенням на засадах партнерства; дотримання вимог законодавства щодо охорони 

рухомого і нерухомого майна (об’єктів) суб’єктів господарювання різних форм 

власності, вантажів; уміння правильно оформляти службові документи тощо.  

Отже, рекомендовані для професійної діяльності якісні та кількісні 

психологічні й психофізіологічні показники: оптимальний рівень функціональної 

активності мозку, достатня швидкість простої зорово-моторної реакції (ПЗМР); 

достатня швидкість реакції на рухомий об’єкт (РРО); сильна або середньо-сильна 

нервова система; висока і середня лабільність нервової системи; достатній рівень 

розподілу і швидкості переключення уваги; достатній обсяг пам’яті; середній і 

вищий рівень вербального інтелекту за вербальними субтестами тесту Амтхауера; 

середній і вищий рівень невербального інтелекту за тестом Амтхауера; середній 

рівень креативності; сформованість комунікативних здібностей; сформованість 

мотивації; характерологічний профіль стенічного типу.  

Психологічні та психофізіологічні протипоказання до оволодіння професійною 

діяльністю (критерії професійної непридатності): недостатній рівень функціональної 

активності мозку (величина омега-потенціалу або нижча за 20 мВ, або перевищує 40 

мВ); недостатня швидкість ПЗМР – перевищує 230 мс, недостатня швидкість РРО – 

середнє значення величини відхилень перевищує 50 мс; слабкий або середньо-

слабкий тип нервової системи; низький рівень лабільності нервової системи; 

недостатній рівень розподілу і швидкості переключення уваги (при виконанні тесту 

Грюнбаума час перевищує 20 с, кількість помилок більше 2); недостатній обсяг 

пам’яті (за тестом 10 слів фіксується менше 6 у першій спробі і менше 8 – 

наприкінці); низький рівень складових інтелектуального потенціалу, вербального 

інтелекту – менше 88 одиниць IQ, невербального інтелекту – менше 92 одиниць IQ); 

акцентуації характеру і темпераменту (за опитувальником Леонгарда–Шмішека, 

більше 16 балів за будь-якою шкалою);  негативні характерологічні риси: наявність в 

особистісному профілі ІТО підвищених індексів шкал гіпостенічного типу 

реагування;  низький рівень сформованості комунікативних здібностей; негативні 

емоційно-вольові якості (конфліктність, побоювання труднощів, нездатність брати 

на себе відповідальність, емоційна нестійкість у стресових ситуаціях тощо); низький 

рівень самоактуалізації, домінування на перших позиціях мотивів, не пов’язаних зі 

змістом службової діяльності; низький рівень розвитку спеціальних професійних 

здібностей; порушення або низький рівень сформованості пізнавальних процесів 

(сприйняття, уваги, мислення).  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КУРСАНТІВ ЗВО ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

МВС УКРАЇНИ  

 

Нестабільна політична ситуація в Україні, спалах терористичних актів і 

посилення злочинності потребують від майбутніх працівників поліції з перших 

днів служби високої морально-психологічної та фізичної підготовленості до 

виконання завдань за призначенням. Співробітник поліції не має права 

перевищити норми фізичного впливу, якщо відсутня пряма загроза життю і 

здоров’ю оточуючих і самого поліцейського. Тому проблема пошуку найбільш 

ефективних методів, засобів, принципів спеціальної фізичної підготовки 

майбутніх працівників силових структур набуває актуального значення. 

У процесі навчання викладач зіштовхується з тим, що нема 

«універсального» курсанта, для якого б ідеально підходили стандартні програми 

навчання й підготовки. Одному курсанту варто звернути увагу на розвиток 

спритності або яких-небудь інших фізичних якостей, іншому – на осмислення 

техніки виконання вправи.  

Програми спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних 

закладів органів системи МВС України містять такі головні чинники: 

– фізична підготовленість, що є компонентом загальної бойової готовності 

до виконання завдань за призначенням на рівні технічної, тактичної, 

психологічної та інтелектуальної готовності; 

– фізична підготовка як потужний засіб виховання психологічної стійкості 

до стресу, впевненості у власних силах та згуртованості колективу курсантів; 

– фізична активність курсантів МВС України, що є одним із основних та 

невід’ємних складників здорового способу життя [2]. 

На перших курсах особлива увага приділяється навчанню зазначеним 

технічним прийомам рукопашного бою, а під час навчання на старших курсах 

акцентується увага на вдосконалюванні цих прийомів і відпрацьовуванні їх в 

умовах максимально наближених до реальних [3]. 
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Скорочення курсу «молодого бійця», високий темп у первинному періоді 

навчання спричинюють виникнення гострої проблеми зменшення часу на 

адаптацію молодого поповнення до умов навчання у ЗВО зі специфічними 

умовами навчання МВС України. Відповідно до спостережень фізіологів та 

медичних працівників зміна ваги курсантів-першокурсників, деяких показників їх 

ендокринної системи, основного обміну свідчить про те, що період адаптації для 

них триває впродовж 5-6 місяців. Слід зауважити, що спостерігається тісний 

взаємозв’язок із іншими дисциплінами. Зокрема, чим вищий рівень фізичної 

підготовленості, тим вищим є рівень успішності й із інших дисциплін, і навпаки.  

Розглядаючи адаптацію як активне і творче пристосування курсантів до 

вимог майбутньої професії, ми виявили чотири групи адаптації:  

– група 1 – складнощі, пов’язані з необхідністю швидко приймати норми 

колективу, подолання стрімкого підвищення інтенсивності всіх видів занять; 

– група 2 – складнощі, пов’язані із втратою шкільного колективу, 

батьківської опіки; 

– група 3 – складнощі саморегулювання поведінки та діяльності, які 

пов’язані зі зміною зовнішнього керівництва, ізоляцією від шкільних друзів;  

– група 4 – складнощі, пов’язані з організацією самостійної роботи, 

підпорядкованістю чіткому ритму розпорядку дня [7]. 

Фізична підготовка як основний предмет професійної, а для Національної 

поліції України бойової підготовки має такі чітко визначені обмеження, які не 

дозволяють значно змінити стан фізичної підготовленості за деякими 

об’єктивними показниками, а саме: 

 – неможливість вважати, що навіть добре організований процес фізичної 

підготовки на початковому етапі дасть змогу суттєво змінити стан фізичної 

підготовленості до необхідного рівня; 

 – фізична підготовка є головним предметом професійної підготовки 

правоохоронців різних категорій, але не єдиним; 

 – з позиції гнучкого забезпечення функцій людини неможливо займатися 

лише фізичною підготовкою.  

Ненормоване фізичне тренування розвиває мотивацію уникати заняття з 

фізичної підготовки (що знижує забезпечення на функціональному рівні інших 

видів професійної підготовки); – наявність та стан навчально-матеріальної бази з 

фізичної підготовки; – фінансування; – методична підготовленість керівників 

заняття з фізичної підготовки.  

Саме тому з метою підвищення рівня виконання завдань за призначенням, 

успішності навчання з дисциплін, які вивчаються, необхідно проводити 

професійний відбір особових справ кандидатів на навчання у ВНЗ освіти МВС 

України за відповідними критеріями фізичної підготовленості майбутньої 

професії [6]. 
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Враховуючи вищевикладене, можемо підсумувати, що фізична 

підготовленість курсантів першого року навчання є вагомим чинником для 

прискореної адаптації до умов служби та професійного становлення. Водночас 

рівень фізичної підготовленості молодого поповнення не повною мірою 

відповідає сучасним вимогам, які висуваються до правоохоронців МВС України, 

що суттєво ускладнює якісне засвоєння іншого матеріалу, який викладається під 

час первинної підготовки.  
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СПЕЦИФІКА ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ  

 

Останнім часом активно входять в обіг суспільної практики поняття 

«соціономічні професії», «соціономічні спеціальності», однак ці терміни не 

зафіксовано в класифікаторі професій [1]. Окрім того, науково не обґрунтовано 

виділення соціономічних професій як окремої категорії у професійній освіті, не 

визначені характеристики соціономічних професій у профорієнтології [2, с. 68-73]. 

Предметом професійної діяльності фахівця соціономічного профілю постає 

соціальна взаємодія, а змістом – різні аспекти її відтворення в суспільстві. Термін 

«соціономічні професії» використовується у наукових  дослідженнях останніх 

років багатьма науковцями. До цієї групи професій дослідники відносять ті, що, 

згідно з класифікацією Є. Климова, входять до типу «людина-людина», 

наголошуючи, що робота з людьми є основною ознакою професійної діяльності 

соціономістів. Таке розуміння суті соціономічних професій відображається на 

з’ясуванні методологічних та теоретичних підходів до реалізації освітнього 

процесу у вищій школі, що впливає на якість підготовки фахівців. 

Підготовка фахівців у вищій школі є складником окреслених соціальних 

процесів, що відбуваються у світі та трансформуються в нашому суспільстві. 

Рівень підготовки фахівців має задовольняти потреби, породжені такими 

процесами, та сприяти реформуванню системи вищої освіти. 

З погляду Л. Буркової, незважаючи на те, що напрями підготовки означених 

професій перебувають у різних галузях знань, інтегрувальними в них є: 

1) соціономічна сфера діяльності; 2) комунікативно-соціальний простір; 

3) соціально-психологічні умови спілкування; 4) спілкування виступає 

як засіб реалізації ділового, безпосереднього або опосередкованого контакту; 

5) метою професійної діяльності є моделювання тенденцій у різних сферах 

соціальної взаємодії для допомоги й підтримки; 6) людина або соціум виступають 

не лише як соціальне середовище, а, передусім, як об’єкт і предмет діяльності.  

Доцільним, на її погляд, для виокремлення соціономічних професій є визначення 

поняття «соціономічна сфера». Соціономічна сфера подається авторкою  як 

взаємопов’язаний комплекс соціальних взаємодій, що реалізується через 

організацію, управління, дослідження та корекцію соціальних відносин на всіх 

суспільних рівнях. Спектр соціономічної сфери охоплює вирішення практичних 

проблем, що пов’язані з процесами соціалізації особистості, теоретичною 
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розробкою та практичним застосуванням технологій підтримки й розвитку 

соціальних стосунків на різних рівнях суспільної взаємодії. Відповідно до цього 

людина або група людей для представників соціономічних спеціальностей є не 

соціальним середовищем виробничої сфери, а предметом професійної діяльності. 

Згідно з цим соціономічні професії пов’язуються з вивченням і поясненням 

соціальних стосунків, соціального розвитку суспільства, впливом на соціальні 

процеси у міжлюдській взаємодії. Саме тому за Л. Бурковою: соціономічні 

професії − «це професії, що вирішують професійні завдання, пов’язані з 

соціальними стосунками в суспільстві, зміст яких зосереджено на їх розвитку, 

регуляції, дослідженні соціальних закономірностей і тенденцій, збереженні, 

трансформації історично визначених і прийнятих у суспільстві форм культури й 

традицій на всіх рівнях соціальної взаємодії: психолог, педагог, соціальний 

педагог, соціальний працівник, журналіст, політолог, соціолог, юридичні 

професії». Особливості соціального змісту життя, світові інтеграційні тенденції 

його розвитку актуалізують потребу у фахівцях-соціономістах, здатних 

працювати в соціальній сфері, вирішувати в ній нагальні проблеми. 

У науковій літературі поняття професіограма трактується як повний опис 

особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також 

вимоги, які вона ставить перед людиною. Психограма являє собою перелік 

найбільш значимих психологічних якостей особистості, наявність яких сприяє 

успішному виконанню професійної діяльності.  

Загальною особливістю спеціалістів соціономічних професій, до яких 

відносяться професії психолога і юриста, де предметом праці виступають  

соціальні стосунки на різних рівнях соціальної взаємодії (їх розвиток, 

формування, корекція, управління, експертиза тощо) є те, що такі фахівці в своїй 

професійній діяльності мають справу з різного роду соціальними проблемами, які 

формують специфічний професійний клас задач. Варто зауважити, що соціальні 

ситуації, в яких задіяні стосунки між людьми, частіше всього характеризуються 

складністю, динамічністю і невизначеністю. При цьому не стверджується, що 

спеціалісти вирішують тільки такого роду задачі. Вони мають справу і з 

простими, визначеними, статичними задачами, які відносяться до нормативного 

виду задач. Але їх відсоток у практичній діяльності значно менший. Вирішення 

таких завдань ґрунтується, зокрема, на знанні закономірностей функціонування й 

розвитку психіки або законодавчої, нормативної бази в юриспруденції. 

У більшості своїй здатність вирішення професійних задач потребує від фахівця 

соціономічного профілю уміння ідентифікувати проблеми, визначати їх ознаки, 

аналізувати та моделювати ситуацію, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, знаходити серед альтернатив рішення та прогнозувати їх вплив на 

розв’язання проблеми, проектувати або розробляти план дій, застосовувати їх в 

реальному режимі часу, оцінювати результати рішень та свою професійну 
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діяльність в цілому. Звідси, вимоги до професійної діяльності і, логічно, до рівня 

підготовки майбутніх фахівців. 

У соціономічних професіях, як зазначає О. Корніяка [3, с. 79-87] де головним 

об’єктом пізнання і праці виступає людина, особливе значення має комунікативна 

компетенція. Адже виконувана представниками професій типу «людина-людина» 

діяльність – це міжособистісне сприйняття і спілкування, постійне налагодження 

взаємодії між людьми, що потребує вияву суб’єктом не тільки професійної, а й 

психологічної (а саме соціально-перцептивної) компетенції, яка детермінує успішне 

здійснення ним професійної і громадянської діяльності.  

Вона охоплює цілу низку ієрархічно підпорядкованих компетенцій: 

інформаційну компетенцію, що виражається у чіткій комунікації і правильному 

передаванні інформації; компетенцію соціальної взаємодії у відповідності з 

суспільними морально-правовими нормами, здатністю діяти злагоджено у 

спілкуванні; компетенцію у сприйманні та розумінні іншої людини, невіддільну 

від рефлексивності й соціальної перцепції суб’єкта спілкування. 

Фахова підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій до 

професійної діяльності і громадянське її спрямування розпочинається у 

студентські роки [4, с. 227-232], оскільки вік студенства характеризується як 

період складних перетворень в інтелекті, сенсо-ціннісному самовизначенні у 

різних сферах життєдіяльності (зокрема, в політиці, економіці, екології, 

громадській активності тощо) та розвитку пізнавальних процесів. У психології 

розглядається процес розвитку у цьому віці як безперервне зростання 

працездатності та продуктивності, динаміки прогресивного руху без будь-яких 

знижень та криз, тому у студентському віці мають проявлятися найбільші 

можливості для розвитку громадянської компетентності. Саме у цьому віковому 

діапазоні містяться сенситивні періоди, які доречно залучати до становлення і 

оформлення громадянського самоздійснення, самоусвідомлення власної 

громадянської позиції, розвитку громадянської компетентності майбутніх 

фахівців соціономічного профілю у професійному навчанні. У цьому періоді 

онтогенезу поєднуються і взаємообумовлюються особистісні, суспільно-

громадянські і фахові надбання, де зростання однієї соціально-психологічної 

функції супроводжується або компенсується іншою, здійснюється селекція 

раціонального та емоційного, в адаптивних проявах здорового глузду 

прослідковується зниження асоціальних і дисфункціональних впливів, 

мобілізуються можливості інших функцій, що надходять від вимог соціономічної 

практики [5, с. 134-144]. 

Громадянська компетентність, як системна якість особистості майбутніх 

фахівців соціономічних професій, формується у процесі соціалізації та є 

відображенням її змісту і якості, в суспільній практиці, де виокремлюються такі 

компоненти як суспільно корисна спрямованість, власна життєва філософія з 

основних економічних, екологічних, правових, політичних проблем сучасності, 
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етнічна ідентичність, позитивна Я-концепція, соціальна рефлексія, відповідність 

сенсожиттєвих орієнтацій громадянським очікуванням, соціальна мобільність як 

постійна готовність до суспільної праці, розвинена громадянська свідомість. 

Особливостями формування громадянської компетентності фахівців 

соціономічних професій є досягнення високого рівня розвитку моралі та етики у 

взаємодії з людьми, результатом чого є спрямованість на служіння як 

громадянський сенс та готовність до особистісного зростання й 

самовдосконалення. Тому і виникає потреба вивчення провідних  психологічних 

чинників як у підготовці майбутніх фахівців соціономічного профілю до 

професійної діяльності, так і до громадянської їх активності.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ІННОВАЦІЙ НА 

ПІДГОТОВКУ ЮРИСТІВ 

 

Питання вдосконалення підготовки фахівців в сфері юриспруденції було 

актуальним у всі часи існування такої підготовки. Кожен історичний часовий 

відрізок створював соціально-психологічні, економічні умови, накладав відбиток 

на процес підготовки юристів, визначав особливості та специфіку вирішення 

проблем і завдань, що виникали. 

Підхід до постановки та вирішення завдання з підготовки юристів в значній 

мірі визначався особливостями і станом епохи, інформаційної складової 

соціально-культурного середовища, в якій це завдання ставилася. У сучасних 

умовах юристи (вчені та практики) замислюються над чітким формулюванням 

проблем з підготовки юристів і пошуком шляхів вирішення з урахуванням 

обставин і процесів, які відбуваються в житті суспільства. 

Розглядаючи питання інноваційного розвитку інформаційного суспільства, 

не можна не передбачити вплив інформаційних технологій на соціально-

культурне та правове середовище процесу підготовки юристів. У розгляді цих 

питань необхідно виходити з розуміння понять «інформаційні технології», 

«соціально-культурне середовище», її складова «правове середовище», 

«інноваційний розвиток». 

Трактування першого поняття дано в законі України «Про Національну 

програму інформатизації», де під інформаційними технологіями розуміються 

цілеспрямовану організовану сукупність інформаційних процесів з 

використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу 

швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, 

доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування [1]. 

Щодо трактування другого поняття – соціально-культурне середовище в 

науковому товаристві єдності у визначенні немає. Будемо дотримуватися думки, 

що соціально-культурне середовище це соціальне середовище, де увага 

акцентується на нормах і цінностях культури. 

У межах соціально-культурного середовища та сфери активності людини 

можна виділити елементи: сфера життєдіяльності, що має три основні рівні: 

предметно-просторове оточення; пам’ятники історії та культури; архітектура; 

інформаційна складова середовища; ціннісно-орієнтаційна складова. 
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Інформаційна складова соціально-культурного середовища включає правове 

інформаційне середовище. Поняття правового інформаційного середовища 

увійшло в теорію та практику правознавства. 

Що стосується поняття «інноваційний розвиток», то в науковому товаристві 

спостерігається велика різноманітність в розумінні та трактуванні. У науці цей 

термін спочатку використовувався переважно в сфері економіки у зв’язку з 

технікою і науково-технічним прогресом. Однак, оскільки наукові відкриття, 

технічні винаходи проникають в усі сфери життя суспільства, термін «інновація» 

став поширюватися на всі сфери суспільного буття та свідомості. Даний термін 

вживається як синонім успішного розвитку соціальної, економічної, освітньої, 

управлінської і інших сфер суспільства на базі різноманітних нововведень. Закон 

України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як новостворені 

(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери [2]. 

Процес інноваційного розвитку це сукупність і взаємозв’язок двох 

складових – реалізації інноваційних проектів і розвитку інноваційного потенціалу 

в різних сферах суспільства. Визначальну роль в інформаційно-правової 

складовій соціально-культурного середовища відіграє інформаційна культура. 

Поняття «інформаційна культура» в літературі має різні значення. 

Економісти розуміють знання та навички ефективного користування 

інформацією, що припускають різнобічні вміння з пошуку потрібної інформації та 

її використання. Інше енциклопедичне визначення свідчить, що інформаційна 

культура це поняття, що характеризує культуру з точки зору збирається, 

обробляється та транслюється інформації. 

Соціально-культурне середовище суспільства і її інформаційно-правова 

складова, впливають на інноваційну інформаційну культуру. Всі ці соціальні 

явища роблять визначальний вплив на всі сфери суспільного життя, виступаючи 

важливою сферою соціальної системи. Все це вимагає від наукової спільноти 

глибокого осмислення та практичного розвитку цих сфер. 

Важливо в даному випадку уникнути крайнощів в діяльності соціальних 

суб’єктів щодо недооцінки, нерозуміння суті, місця та ролі соціально-культурного 

середовища та її інформаційно-правової і інноваційної складових з постановки та 

вирішенню актуальних соціальних проблем, в тому числі у сфері освіти. У цих 

питаннях важливо уникнути крайнощів, що зводяться до ігнорування цих явищ, 

заміні формальними міркуваннями та тлумаченнями. Інновації в будь-якій сфері 

суспільного життя завжди пов’язані з новою інформацією у цих сферах. Це 

набуває значну важливість при формуванні інформаційного суспільства в Україні. 

Оцінюючи соціально-культурне середовище суспільства і її складові, слід 

зазначити, що це складне та суперечливе соціальне явище. 
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В Основному законі України записано, що в Україні визнається ідеологічна 

багатоманітність. Жодна ідеологія не може встановлюватися в якості державної 

чи обов’язкової, визнаються політичне різноманіття, багатопартійність. У 

Конституції проголошено, що Україна демократична правова держава з 

республіканською формою правління.  

Багато фахівців у галузі теорії держави і права це положення, на наш 

погляд, яке набирає протиріччя з реальною соціальною дійсністю, трактують не 

як констатацію реалій, а як установку, мету та завдання для політичного 

керівництва, всього народу. Тобто однією з важливих стратегічних цілей України, 

ось уже 27 років, є побудова правової держави. А це означає, зокрема, значне 

підвищення ролі права у всіх сферах життя суспільства, зростання соціальної ролі 

громадян, професійно пов’язаних з правом, юридичною сферою діяльності, 

зокрема, з юридичною освітою. 

Слід зауважити, що в країні юридичних навчальних закладів у всіх їх 

різновидах набагато більше, ніж їх було за радянських часів. Але, чи відповідає ця 

кількість навчальних закладів і якість підготовки випускників потребам часу. 

Важко говорити про якість підготовки і особливості роботи юристів в 

умовах того, що відбувається в сфері права в світі та в Україні. Досить заглянути 

в офіційну статистику злочинності та її динаміки, за останню чверть століття, щоб 

було над чим замислитися, в тому числі кожному з фахівців правової сфери, 

правової освіти, та й кожному свідомому громадянину. На характер соціально-

культурного середовища суспільства та конкретного вузу впливають практично 

всі процеси, що відбуваються в вузькому колі різноманітних відносин всередині 

навчального закладу і у зовнішньому по відношенню до вишу середовищі в її 

різноманітті, складності, суперечливості, динамічності. 

Є підстави задуматися як впливають глобальні, масові негативні процеси в 

інформаційній сфері щодо порушень правопорядку в країні на стан підготовки 

юридичних кадрів. Тут мова можна вести про корупцію, що пронизує всі сфери та 

рівні діяльності державних установ і громадських інститутів, шахрайстві в 

особливо великих розмірах, хабарництві знизу доверху в усіх сферах життя, 

всього не перелічити. І як все це позначається на навчальному процесі в 

юридичному вузі, на психології студентів і педагогічних працівників. Молоді 

люди, які вивчають теорію права, готуються присвятити трудову діяльність 

правовій сфері, не можуть не сприймати з Інтернету та інших засобів масової 

інформації подібну інформацію. Вони не можуть не думати про ці явища стосовно 

перспектив життєвого шляху, своєї майбутньої професійної діяльності. 

Що стосується самого поняття інновацій в сфері освіти в цілому і 

юридичної освіти зокрема зв’язує це поняття з більш широкими за змістом 

поняттями «якість життя» і «якість освіти». Ефект від впровадження інновацій в 

цій сфері проявляється через досить тривалий час. Ці обставини роблять 

педагогічні інновації ризикованою галуззю. 
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Різного роду нововведеннями та інноваціями рясніє система освіти. Крім 

нововведень, які повертають до «забутого старого», в системі освіти 

зустрічаються оригінальні. Великою популярністю користується застосування 

інформаційних технологій. 

Традиційна освіта передбачає перевантаження навчальних дисциплін 

надлишковою інформацією. При інноваційній освіті так організовано управління 

навчально-виховним процесом, що викладач виконує роль наставника. Але 

небезпекою процесу впровадження інновацій в систему освіти є надмірна 

технологізація і автоматизація навчального процесу. 

Інформаційні та комп’ютерні інновації в системі освіти підвищують 

ефективність, якість, рівень підготовки фахівців, але вони виступають засобом, 

що підвищує можливості процесу навчання, але не повинні повністю замінювати 

традиційні педагогічні методи. Небезпека полягає в тому, що молода людина, під 

впливом інформаційних технологій в якійсь мірі стає придатком механізму 

технічного прогресу. Але це окрема і актуальна тема, що нерозривно зв’язана з 

проблематикою створення сприятливого соціально-культурного середовища 

застосування інформаційних технологій в сфері освіти. 
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АКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МВС 

 

Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони 

значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток 

людства, які надають комп’ютерні технології. Технології, що забезпечують та 

підтримують інформаційні процеси, зокрема процеси пошуку, збору, передачі, 

збереження, накопичення інформації та процедури доступу до неї. 

Засади державної політики у сфері інформатизації в Україні визначено 

Законами України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про 

Національну програму інформатизації». Національна програма інформатизації 

включає: Концепцію Національної програми інформатизації, сукупність державних 

програм з інформатизації, галузеві програми та проєкти інформатизації, регіональні 

програми та проєкти інформатизації, програми та проєкти інформатизації органів 

місцевого самоврядування [1, 2]. 

Національна програма інформатизації визначає стратегію розв’язання 

проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки 

соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-

культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення [3].  

Виконання Національної програми інформатизації передбачає здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на розроблення нормативно-правових, методичних, 

нормативно-технічних документів з інформатизації та на виконання робіт з 

розроблення концепцій, технічних завдань, технічних та пілотних проєктів із 

створення систем і засобів інформатизації та робіт, пов’язаних із впровадженням 

систем, експлуатацією таких засобів тощо [1, 2]. 

Міністерством внутрішніх справ України з метою реалізації Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 617-р, Стратегії розвитку 

органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 1023-р, 

та постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 року № 1702 «Про 

затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проєкту 

інформатизації» як державному замовнику програми, на якого покладається 

організація заходів з дотримання процедури формування завдань програми, 
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сформовано та розроблено завдання галузевої програми і проєкту інформатизації 

системи МВС на 2018-2020 роки [3, 6, 7].  

Колегія МВС схвалила Концепцію та План реалізації галузевої програми 

інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки, 

затвердженим наказом МВС від 11 грудня 2018 року № 1004 (далі – Концепція та 

План) [9]. 

Реалізація Концепції та запропонованих завдань галузевої програми 

інформатизації розпочата постановою Кабінету Міністрів від 14 листопада 2018 року 

№1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему МВС» (далі 

– ЄІС МВС) щодо забезпечення інтеграції інформаційних ресурсів та оптимізації 

інформаційної взаємодії суб’єктів ЄІС МВС на рівні загальнодержавних 

інформаційних ресурсів в інтересах національної безпеки, захисту прав та законних 

інтересів громадян, суспільства і держави для ефективної реалізації державної 

політики у сфері внутрішніх справ [4]. 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день складна соціально-економічна та 

політична ситуація в країні сприяє формуванню у працівників системи МВС 

підвищеної тривожності та конфліктності. 

Крім того, у результаті спалаху COVID-19 в грудні 2019 року у багатьох 

країнах світу для профілактики розповсюдження епідемії Всесвітня організація 

охорони здоров’я рекомендувала ввести певні карантинні обмеження для 

громадян (запровадження дистанційного навчання в закладах освіти, зменшення 

соціальних контактів, самоізоляція, перебування в громадських місцях лише за 

умови крайньої необхідності тощо), зокрема в Україні такі обмеження введені 

постановою Уряду від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» [5]. 

Мова йде, передусім, про певну втрату стабільності, тривогу, паніку у 

суспільстві, а також про ризики втрати доходу та достатку на ближчий час. 

Хоча такі події певним чином впливають на кожного, можливі реакції та 

емоції людей на них можуть бути дуже різними. Багато хто почувається 

приголомшеним, розгубленим або не дуже добре розуміє, що відбувається.  

Не викликає сумніву, що під час дій у екстремальній, суперечливій, обстановці 

саме морально-психологічне забезпечення працівників системи МВС набуває 

вирішального значення щодо підтримки на належному рівні їх здатності й 

готовності виконати відповідальні завдання. 

У зв’язку із чим психологічне забезпечення системи МВС на сьогоднішній 

день тільки набуває актуальності. 

Водночас, для продуктивної й ефективної діяльності психолога в системі МВС 

необхідні відповідний рівень психологічної підготовки, професійних і особистісних 

якостей, особлива компетентність, вміння втілювати новітні досягнення як 



 418 

психологічної науки так і новітніх тенденцій у роботі з персоналом й у вирішенні 

повсякденних завдань тощо. 

На нашу думку, для оптимізації процесу психологічного забезпечення системи 

МВС необхідно створити програмний продукт – автоматизовану інформаційну 

систему «Психолог системи МВС» (далі – АІС «Психолог системи МВС» та 

Система), який буде мати потужний механізм для аналітичного опрацювання всієї 

інформації, що надходить від посадових осіб психологічного забезпечення 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України (далі – ЦОВВ), Національної гвардії України, закладів, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС. 

Крім того, АІС «Психолог системи МВС» дозволить отримувати оперативну 

інформацію про події, що відбуваються в підпорядкованих підрозділах МВС; 

актуальну інформацію за напрямками психологічного забезпечення; взаємодіяти з 

працівниками психологічного забезпечення ЦОВВ, Національної гвардії України, 

закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; 

прогнозувати і оцінювати ризики несприятливих соціально-психологічних наслідків 

та планувати на цій основі заходи з надання екстреної психологічної допомоги. 

Беручи до уваги те, що серед запропонованих завдань Плану, лише 

підпунктом 5 (пункту 1) передбачено розроблення довгострокових програм та 

матеріалів підвищення кваліфікації посадових осіб – користувачів ЄІС МВС [9], а 

Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства 

внутрішніх справ на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693-р – передбачено лише запровадження 

в підрозділах Національної гвардії програмно-технічного комплексу 

«Автоматизоване робоче місце психолога»,  вищевказане питання залишається 

відкритим [8]. 

З огляду на вищевикладене вважаємо, що використання інформаційно-

комунікаційних технологій набуває вагомого значення на сучасному етапі 

ефективного виконання завдань, віднесених до сфер відповідальності Міністерства 

внутрішніх справ. Створення і впровадження Системи оптимізує процес 

психологічного забезпечення системи МВС в інтересах національної безпеки, 

захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави для ефективної 

реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ. Для впровадження Системи, 

на даному етапі, її необхідно включити до комплексу завдань галузевої програми і 

проєкту інформатизації системи МВС на 2021-2023 роки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСНО ОРІЄНТОВАНИХ 

РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ЮРИДИЧНОМУ ВИШІ 

 

Епідемія коронавірусу викликала необхідність удосконалення 

дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Положення про 

дистанційне навчання передбачає впровадження інноваційних інформаційно-

комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології 

дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та 

доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), 

а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету [1].  

Якісний навчальний процес включає електронні ресурси навчальної інформації, 

представленої не тільки в текстовій формі, але й у різних формах мультимедіа. При 

організації навчального процесу необхідно мати механізм, що забезпечує вільний 

доступ здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників до навчального 

матеріалу, різних засобів контролю, механізмів зворотного зв’язку. Всі ці складові 

формують інформаційно-освітнє середовище вишу. 

Для ефективного функціонування системи управління електронними 

ресурсами та системи управління дистанційним навчанням доцільно 

використовувати технологію хмарного зберігання даних. У загальному розумінню 

хмара – сервісно-орієнтована розподілена інформаційна система це набір сервісів, 

які за допомогою Інтернету дозволяють зберігати і обробляти дані. 

Хмарні технології, що використовуються в освіті мають певні переваги. 

Технологія дозволяє забезпечити спільне використання наборів навчальної 

інформації здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками. 

Хмара може виступати своєрідною методичної скарбничкою навчальних завдань, 

лекцій, дослідницьких проектів. Тут можуть зберігатися найбільш вдалі рішення 

та проекти здобувачів вищої освіти. У хмарі можна зберігати готові засоби 

дослідження та моделювання процесів у вигляді Web-лабораторій; різні засоби 

контролю знань, набори завдань, комп’ютерні тести, пакети контрольних і 

самостійних робіт. 

Хмарна технологія дозволяє проводити інтерактивні заняття, ефективно 

організувати самостійну роботу. Технологія дозволяє користуватися навчальним 
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матеріалом тоді, коли це зручно здобувачам вищої освіти. Хмара організовує 

якісний зворотний зв’язок з науково-педагогічним працівником. Застосування 

хмарних технологій в класичному навчальному процесі дозволяє скоротити 

матеріальні витрати на забезпечення комп’ютерних класів, ввести в навчальний 

процес елемент дистанційного навчання. 

Існує модель використання хмарних технологій при навчанні юридичних 

дисциплін на прикладі дисципліни «Право Європейського Союзу». Модель 

включає нормативно-правової блок, блок навчального матеріалу, блок 

оцінювання. 

Нормативно-правовий блок призначений для роботи здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних працівників. До нормативного блоку входять 

нормативно-правові акти, закони, закони країн-членів Європейського Союзу, 

нормативно-правові акти Європейського Союзу, директиви ЄС інші, робоча 

програма дисципліни і фонд оціночних засобів. Блок навчального матеріалу 

містить: теоретичний матеріал – конспект лекційного матеріалу; мультимедіа 

матеріали включають презентації, відео-лекції; питання до семінарських занять; 

завдання для практичних занять; тестові завдання; дослідницькі проекти. 

Блок оцінювання включає результати самостійних робіт, результати 

відповідей на семінарських заняттях до оголошення заходів карантину, результати 

виконання тестів. Використовуються різні форми контролю: тести, самостійні 

роботи, відповіді на семінарах до оголошення карантину, відповіді у режимі прямого 

спілкування здобувача вищої освіти та науково-педагогічного працівника. 

Кожен блок моделі складається з матеріалів, згрупованих за розділами 

навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу»: 

1. Виникнення та розвиток Європейського Союзу і правової системи. 

2. Поняття права Європейського Союзу та його правова природа.  

3. Правовий механізм Європейського Союзу.  

4. Захист прав людини в Європейському Союзі. 

5. Економічний і валютний Союз.  

6. Основні свободи внутрішнього ринку Європейського Союзу.  

7. Корпоративне право Європейського Союзу.  

8. Трудове право Європейського Союзу.  

9. Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу.  

10. Спільні політики і напрями діяльності Європейського Союзу.  

11. Шенгенське право. 

12. Правове регулювання відносин України з Європейським Союзом  

Блок навчального матеріалу та нормативно-правової блок наповнює та 

коригує науково-педагогічний працівник, а здобувач вищої освіти має можливість 

перегляду матеріалів. При використанні оціночного блоку науково-педагогічний 

працівник може оцінити роботу здобувача вищої освіти та дати рекомендації 

щодо коригування рішень і відповідей. Для користувача-здобувача передбачена 



 422 

можливість перегляду матеріалів за розділами,  завантаження рішень самостійних 

робіт, тестів і відповідей на семінарських заняттях. При оцінці роботи здобувача 

на семінарському занятті (до оголошення заходів карантину) та вирішенні завдань 

самостійної роботи надається можливість коригування відповідей, доповнення та 

роз’яснення рішення завдання. 

Застосування хмарних технологій дозволяє вільно переносити навчальний 

матеріал з одного комп’ютера на інший, причому висока продуктивність 

комп’ютера не є обов’язковою. Немає необхідності в закупівлі ліцензійного 

програмного забезпечення, за допомогою хмарних технологій здобувачі вищої 

освіти отримують доступ тільки до необхідних функцій програмного продукту. 

Оновлення програмного забезпечення виконується автоматично в хмарі. 

При навчанні правових дисциплін використовують хмарні сервіси: файлові 

сховища (Dropbox), що дозволяє зберігати та синхронізувати навчальну 

інформацію; програми передачі коротких повідомлень (Hangouts) для організації 

чатів спілкування у форматі «науково-педагогічний працівник – здобувач вищої 

освіти» та «здобувач вищої освіти – здобувач вищої освіти»; пошукові системи за 

текстами наукових публікацій (Scholar); електронні таблиці для розрахунків 

(Sheets) тощо.  

Використання хмарних технологій в навчанні правових дисциплін дозволяє 

забезпечити вільний доступ до навчальних матеріалів і засобів контролю. 

Забезпечує швидкий і зручний спосіб модифікації навчального матеріалу, що 

важливо в інформаційно-правовому середовищі, яке активно розвивається. Ці 

складові дозволяють забезпечити гнучкий процес навчання, ефективний 

зворотний зв’язок і оптимізувати навчальний процес у вишу. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПАТРУЛЬНИХ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Комунікативна компетентність патрульних поліцейських Національної поліції 

України в умовах сьогодення набуває принципово нової якості, оскільки інтегрує 

знання, досвід, особистісні якості, що забезпечують соціальну відповідальність за 

результати прийнятих рішень. Окрім того, комунікативна компетентність є основою 

професіоналізму, оскільки, по-перше, є ключовою компетентністю, по-друге, 

опосередковує специфічну діяльність, яка передбачає постійні контакти, 

співробітництво, спільну діяльність, взаємодію у чітко регламентованих або 

особливо складних умовах.  

Специфіка професійної діяльності патрульних поліцейських полягає в тому, 

що вона досить часто відбувається в особливо складних умовах (ситуації 

оперативного реагування, екстремальні ситуації, спілкування в умовах агресивного 

комунікативного середовища тощо). Саме від рівня їх професійної компетентності, 

уміння швидко і правильно орієнтуватись у складних ситуаціях під час несення 

служби та вчасно, якісно і професійно виконувати завдання за призначенням 

значною мірою залежить успішність вирішення поставлених завдань [1]. 

Професійна діяльність патрульних поліцейських передбачає готовність та 

здатність до ефективного спілкування як у своєму колективі, так і з громадянами у 

повсякденному житті й екстремальних ситуаціях. Проблеми міжособистісної 

взаємодії негативно впливають на діяльність і психічний стан поліцейських, 

призводять до погіршення настрою та можуть провокувати виникнення стресу. Саме 

тому комунікативні навички і вміння, досвід та індивідуальний стиль 

міжособистісної взаємодії повинні бути на належному рівні [2]. 

Серед пріоритетних завдань сучасної освіти є не лише забезпечення якісної 

фахової підготовки, але й формування високого рівня комунікативної компетентності 

працівників Національної поліції.  

Проведений нами теоретичний аналіз наукової літератури надає можливість 

інтерпретувати комунікативну компетентність як складну інтегративну професійно 

важливу якість особистості, яка виявляється у здатності і готовності встановлювати, 

підтримувати та розвивати ефективну міжособистісну взаємодію у різноманітних 
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ситуаціях професійного спілкування. Комунікативна компетентність патрульних 

поліцейських ґрунтується на знаннях соціокультурних норм мовленнєвої поведінки і 

чуттєвому досвіді; вимагає спеціальних умінь та навичок прогнозувати, ефективно 

здійснювати (за допомогою вербальних і невербальних засобів) комунікативну 

діяльність та орієнтуватися у ситуаціях міжособистісної взаємодії, розуміючи 

мотиви, наміри, стратегії поведінки всіх учасників спілкування; а також передбачає 

успішне опанування технологій і психотехніки спілкування. 

Комунікативна компетентність – здатність людини встановлювати та 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, ступінь опанування певних норм 

спілкування і поведінки, результат навчання та засвоєння соціально-психологічних 

еталонів, стандартів і стереотипів поведінки, а також опанування техніками 

спілкування. До складу комунікативної компетентності особистості входить певна 

сукупність знань та вмінь, що забезпечують ефективний перебіг комунікативного 

процесу. Це свідчить про комплексний характер комунікативної компетентності, яка 

містить особистісні, пізнавальні, емоційні і поведінкові характеристики. 

Зауважимо, що особливу увагу науковців привертає проблема виокремлення 

структурних компонентів комунікативної компетентності: знання у сфері психології 

особистості, групи, спілкування; уміння та навички спілкування; корекція і розвиток 

установок, необхідних для успішного спілкування; здатність адекватно і повно 

сприймати й оцінювати себе та інших, а також взаємини, що виникають між людьми; 

корекція та розвиток системи стосунків. 

Отже, комунікативна компетентність патрульних поліцейських Національної 

поліції України є однією з найважливіших характеристик їх загальної професійної 

компетентності, оскільки, по-перше, є ключовою компетентністю, по-друге, 

опосередковує їх специфічну діяльність, яка передбачає постійні контакти, 

співробітництво, спільну діяльність, взаємодію у чітко регламентованих або 

особливо важких умовах.  

Можемо стверджувати, що у теперішній час проблема формування 

комунікативної компетентності при підготовці патрульних поліцейських є вкрай 

актуальною. Зокрема, йдеться про визначення наукових засад та практичних шляхів 

її розвитку.  

Визначення поняття та сутності комунікативної компетентності патрульних 

поліцейських надає можливість обґрунтувати структуру й особливості розвитку 

комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки та успішного 

виконання професійних завдань поліцейськими, що є перспективою наших 

подальших досліджень [3].  
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ТЕРАПЕВТИЧНІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕМОВНИКІВ 

 

Поліція комунікації або поліція діалогу працює в Україні з осені 2017 року. Цей 

підрозділ покликаний сприяти налагодженню діалогу з організаторами та учасниками 

акцій під час масових заходів, запобіганню конфліктів і насильству не силовими 

методами, а за допомогою слова. Необхідною умовою правильного розуміння 

співрозмовника є уміння слухати (декодувати і сприймати інформацію) та вміння 

говорити (подавати інформацію). Загальновідомим є терапевтичний вплив слова.  

Терапевтичні психотехнології як одна із груп сучасних психотехнологій є 

алгоритмами зовнішньої корекції, перетворення певного сегменту індивідуальної 

та/або колективної психіки адресата в  ситуаціях психологічних утруднень [1]. 

Терапевтичний вплив спрямовується на поведінкові моделі, мисленнєві схеми, мовні 

структури, індивідуальне та колективне безсвідоме, ціннісні орієнтації. Розглянемо 

їх детальніше. 

1. Терапевтичний вплив на умовно-рефлекторні поведінкові моделі (патерни) 

з метою їх корекції використовуються у випадку проявів дезадаптивних 

поведінкових особливостей особистості. Суть: перебудова поведінкових стереотипів 

та опрацювання найбільш адаптивних форм. Потрібно проаналізувати причини 

проблеми та шляхи її рішення, визначивши, що слугувало стимулом та реакцією.  

Використовується когнітивно-орієнтована біхевіористична терапія за 

Міллером і Доллардом (психоаналітичний біхевіоризм) та поведінкова терапія за 

Вольпе. Згідно з теорією соціального научіння (Міллер, Доллард) мотивація 

поведінки людини є наслідком таких первинних (вроджених) та вторинних 

спонукань, які можуть бути задоволені. Чим сильніше спонукання, тим більше 

підкріплення посилює зв’язок  між стимулом і реакцією. Принцип задоволення може 

бути заміщений принципом підкріплення. 

Відповідно до методу систематичної десенсибілізації (Вольпе) можливе 

поступове зниження емоційної сприйнятливості людини до тих чи інших об’єктів або 

ситуацій завдяки виникненню антагоністичної реакції, яка може бути сформована під 

час дії тих же стимулів. 

2. Терапевтичний вплив на структури мови (лінгвопатерни, мовні кліше-

стереотипи) та перцептивні структури (структури сприйняття). З метою здійснення 
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терапевтичного впливу на структуру мови опонента та структуру сприйняття ним 

нашого мовлення слід використовувати техніки таких лінгвоперцептивних терапій 

як нейролінгвістичне програмування і позитивна психотерапія за Н. Пезешкіаном.  

Техніки нейролінгвістичного програмування: калібрування (триває протягом 

усього часу контакту з реципієнтом); рефреймінг (та його види: рефреймінг змісту та 

контексту); техніки приєднання, підлаштування і ведення; техніка моделювання 

(переживати щось, ніби ви стали на місце іншої людини); метамодель мови 

(використання особливих метапитань), техніка якоріння тощо. 

Класичні техніки позитивної психотерапії (позітум-підходу) – це позитивна 

(ре)інтерпретація; кроскультурний підхід (зміна точки зору опонента завдяки 

погляду ніби очима інших людей); метафора (донесення до інших своєї думки та 

розуміння іншої людини за допомогою використання прислів’я, притчі, байки, 

анекдоту, казки, легенди, міфу, афоризму). 

3. Терапевтичний вплив на переконання, неперервні (автоматичні) думки; 

продукти довільного мислення (потоку свідомості), що піддаються рефлексії 

(зовнішньому аналітичному самоосмисленню) здійснюється за допомогою 

використання технік таких субнапрямків когнітивних терапій як когнітивна терапія 

за А. Беком, раціонально-емотивна терапія за А. Еллісом. Основна  ідея раціонально-

емотивної терапії полягає в тому, що емоційні порушення викликаються 

ірраціональними переконаннями. Ці переконання ірраціональні тому, що люди, як 

правило, не приймають світ таким, який він є. Ірраціональні судження (установки) 

можна змінювати.  

Під час спілкування потрібно виявити слова-маркери ірраціональних 

установок, які використовує співрозмовник, і допомогти йому їх позбутися шляхом 

формування більш раціональних поглядів і установок, розумного й адекватного 

мислення. Зміна негативного (неадекватного) способу мислення розпочинається з 

критичного аналізу ірраціональних суджень, заперечення їм та заміни на раціональні 

судження. 

4. Терапевтичний вплив на поточні переживання (представлені в емоціях, 

відчуттях (афектах), потребах, потоці свідомості) можна досягнути, використовуючи 

техніки найбільш відомих напрямків емотивно-феноменологічних терапій: 

гештальт-терапії за Ф. Перлсом та клієнто-центрованої терапії за К. Роджерсом. 

До основних технік гештальт-терапії відносяться: техніка розширення 

ситуативно-центрованого чуттєвого усвідомлення; техніка інтеграції 

протилежностей (аффективної амбівалентності); техніка роботи з уявою; техніка 

роботи з механізмами психічного опору (захисними механізмами); техніка 

прийняття самовідповідальності. 

Методика клієнто-центрованої терапії включає побудову відносин із 

співрозмовником на основі емпатії, конгруентності, безумовного прийняття. 

5. Терапевтичний вплив на безсвідоме (форму відображення психічного, в 

якій образ дійсності і відношення до неї суб’єкта не виступають предметом 
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рефлексії) досягається завдяки використанню технік ортодоксального психоаналізу 

та неортодоксального психоаналізу (аналітичної психології).  

Техніки ортодоксального психоаналізу: техніки продукування матеріалу, 

техніки роботи з опором, техніки аналізу трансферу (переносу), техніки роботи із 

символічною продукцією безсвідомого (фантазіями, обмовками, очитками тощо).  

Неортодоксальний психоаналіз застосовує терапевтичні технології роботи з 

надіндивідними психічними утвореннями – архетипами, ціннісними орієнтаціями 

етносоціальних спільнот, безсвідомих ментальних параметрів соціальних груп тощо 

(тобто і колективного безсвідомого). 

6. Терапевтичні технології роботи із зміненими станами свідомості. 

Із технік роботи із зміненими станами свідомості слід виокремити техніки, що 

ґрунтуються на переважному використанні прямого навіювання (сугестії). 

Навіюваність (сугестія) – це такий психічний вплив (вербальний чи образний), що 

викликає некритичне сприйняття та засвоєння певної інформації. 

Ефект впливу суттєво зростає під час комбінованого використання різних 

типів сугестії (наприклад:  аудіо- та відео-сугестії). 

7. Терапевтичні технології роботи із ціннісними орієнтаціями та 

смислоутворювальною складовою психіки використовуються з метою впливу на 

ціннісно-смислові утворення – світогляд, цінності, життєву спрямованість. До них 

належить дазайн-аналіз (Dasein-аналіз) за Дж. Бюдженталем та логотерапія за 

В. Франклом. 

У дизайн-аналізі поняття «Dasein» (з нім.: da - «тут», sein - «бути», «буття») – 

це визначення людини не через її риси чи суть, а через спосіб існування, буття тут. 

Згідно з положеннями дизайн-аналізу потрібно зрозуміти людину, виходячи з того, 

як вона сама себе розуміє та як вона існує. Саме тому людину потрібно слухати 

«філософським» вухом, враховувати власний досвід проживання основних умов 

людського буття, проявляти емпатію та симпатію. Головне завдання логотерапії 

(В. Франкл) – це допомогти людині набути сенсу життя. Для вирішення цього 

завдання використовуються  метод сократівського діалогу. У його рамках 

відбувається обговорення особистого досвіду людини стосовно трьох сфер, у яких 

може бути знайдений індивідуальний сенс життя: творчості; емоційних 

хвилюваннях; свідомому прийнятті тих обставин, які людина не може змінити. 

Отже, терапевтичні психотехнології нерозривно пов’язані із іншими 

психотехнологіями та не можуть використовуватись окремо від них. У професійній 

діяльності перемовників Національної поліції слово є основним «знаряддям» праці, а 

тому необхідним є розвиток вмінь слухання та говоріння, а також оволодіння 

сучасними психотехнологіями переговорного процесу. 
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Одним із важливих складових у підготовці висококваліфікованого 

працівника Національної поліції України є фізична підготовка. Згідно наказу 

МВС України №50 від 26.01.2016 «Про затвердження Положення про організацію 

службової підготовки працівників Національної поліції України», основними 

завданнями фізичної підготовки є: підвищення всебічної фізичної підготовленості 

шляхом розвитку та вдосконалення фізичних якостей та навичок, необхідних у 

повсякденній діяльності та в разі виникнення екстремальних ситуацій; розвиток 

витривалості, швидкісних та силових якостей, які забезпечують можливість 

переслідування правопорушника та перевагу в силовому протистоянні при його 

затриманні, у тому числі з подоланням природних та штучних перешкод; 

формування навичок самоконтролю за фізичним станом та станом здоров’я у 

процесі виконання фізичних вправ, практичних навичок застосування прийомів 

самозахисту, особистої безпеки, фізичного впливу; виховання психологічної 

стійкості, упевненості у своїх силах, цілеспрямованості, сміливості і рішучості, 

ініціативи і винахідливості, витримки і самовладання; зміцнення здоров’я, 

загартування, гармонійний фізичний і духовний розвиток та ведення здорового 

способу життя [4].  

Під час підготовки курсантів для підрозділів Національної поліції України 

для подальшого проходження служби у практичних підрозділах велике значення 

має мотивація у заняттях з фізичної підготовки.  

Проблема мотивації розглядалась в різних аспектах багатьма дослідниками. 

Особливості мотивації поведінки та проблему інтересів розглядали у своїх працях 

А. Бондаренко, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Кульчицька, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та iн. Наприклад, О. Кульчицька в ході дослідження мотиваційної 

сфери молодих людей зазначала, що вивчення мотивації студентської молоді має 

справу з особливостями індивідуального характеру і з тими процесами, що 
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розкривають фізкультурну діяльність індивіда при її адаптації до вимог 

педагогічного середовища [1, с. 120]. 

Мотивація до занять з фізичної підготовки розглядається як один з видів 

психічної регуляції, що керує й організує діяльність людини, інтегрує спонукання 

в цілісні мотиваційні установки, що детермінують поведінку, діяльність у певній 

ситуації. Мотивація - це один з важливих факторів підвищення ефективності 

діяльності усього колективу [1, 2, 3]. 

Загально відомо, що досягнувши необхідного рівня фізичної підготовки, 

курсант іноді втрачає інтерес до занять та припиняє регулярні тренування, тим 

самим погіршує стан власного здоров’я та рівень особистої фізичної 

підготовленості [2, с. 6]. Тому, для формування мотивації курсантської молоді 

ДЮІ на заняття з фізичної підготовки, а також на здоровий спосіб життя в цілому, 

викладачами кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки було 

використано елементи Кросфіту (силового фітнесу) як одного з нових напрямків 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. Даний вид фітнесу прийшов в Україну із 

США. Перші офіційні змагання з Кроссфіту відбулися в окрузі Корсон (США) в 

2007 році. Змагання стали потужним фактором популяризації Кросфіту серед 

власників клубів і різних спортивних фірм. Щорічно проходить велика кількість 

турнірів з Кросфіту, в тому числі чемпіонати Світу та Європи [5, с. 15].  

Кросфіт – це колове тренування, сутність якого полягає у виконанні певного 

комплексу вправ за мінімальний час. Тренування включають в себе елементи з 

інтервальної роботи високої інтенсивності, в комплексі використовуються 

навантаження, спрямовані на розвиток одразу декількох фізичних якостей, таких 

як сила, витривалість і спритність. 

Тому, у режим відпочинку курсантів Донецького юридичного інституту 

МВС України для стимулювання фізкультурно-оздоровчої діяльності, для 

формування мотивації в цілому до занять з фізичної підготовки, було включено 

змагання з Кросфіту.  

Такі змагання проводяться регулярно, починаючи з травня 2017 року на 

спортивному майданчику біля навчального корпусу, де мають змогу прийняти 

участь представники всіх навчальних взводів. Кожен взвод повинен був 

представити команду у складі: чотири хлопця та три дівчини. Сутність змагань 

заключалася в тому, що необхідно за певний фіксований період часу виконати 

якомога більшу кількість повторень вправ: хлопці – підтягування на перекладині, 

дівчата – вис на прямих руках (у той час, коли хлопець виконує вправу 

підтягування на перекладині). Виграє та команда, яка зробить найбільшу кількість 

повторень за одну хвилину.  

Після виконання програми всі курсанти відмітили основні переваги 

Кросфіту: а) універсальність (змагання-тренування сприяли як розвитку сили, так 

і силової витривалості); б) доступність (робота не потребувала спеціалізованих 

спортивних залів); в) різноманітність та варіативність (Кросфіт включає 
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максимальне розмаїття вправ, причому не лише за наявності снарядів і 

тренажерів, але й зі своїм власним тілом); г)оздоровлення (за допомогою 

Кросфіту можна скласти помірну програму тренувань в стилі ЗФП і така програма 

ніколи не зашкодить здоров’ю); д)колективізм (Кросфіт вимагав роботи у 

злагодженому колективі, створювався змагальний дух у взводі, що мотивував до 

регулярних занять фізичними вправами і сприяв покращенню спортивного 

результату). 

Таким чином, по-перше, стає очевидним, що використання засобів Кросфіту 

при мотивованому ставленні курсантів до занять новим видом спорту, які 

проводяться на високому емоційному рівні, є дуже ефективними, а також різний 

зміст занять в кожній серії створюють адекватні режими рухової активності та 

позитивно впливають на темпи розвитку основних фізичних здібностей. 
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ПCИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА 

СХОДІ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ НА НЬОГО СТАНУ ПРАВОВОЇ 

ОЦІНКИ ЦИХ ПОДІЙ 

 

Проблема соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій на Сході 

України вимагає активного формування їх психологічного статусу. Психологічний 

статус – становище суб’єкта в системі міжособистісних відносин, що визначає його 

права, обов’язки і привілеї.  

Формуванню психологічного статусу ветеранів бойових дій мали б сприяти їх 

гідна зустріч при поверненні додому, публічне визнання соціальної значущості їх 

участі в бойових діях та визнання їх нового, більш високого соціального статусу, а 

також розуміння специфічних цінностей бойового братерства, особливостей 

психічних реакцій і поведінки ветеранів 

Необхідними також є залучення ветеранів у активну громадську роботу, 

створення умов для підтримки сприятливої психологічної атмосфери в сім’ї, раннє 

виявлення, швидке і позитивне вирішення міжособистісних конфліктів за участю 

ветеранів, поступове «стирання» соціальної стратифікації за критерієм участі в 

бойових діях. Масштабність цього явища в рамках нашого суспільства потребує 

активного вивчення психологічних проблем учасників бойових дій. Психогенні 

розлади не мають тенденції до зникнення. Очікування того, що пройдуть роки, і все 

забудеться, не виправдовується. Синдроми, пов’язані з війною, йдуть по 

наростаючій і вимагають постійної корекції, незалежно від змін у суспільстві та 

соціального статусу воїна. 

Свого часу співробітниками відділу дослідження медико-соціальних проблем 

інвалідності та реабілітації ДУ «Українського державного НДІ МСПІ МОЗ України» 

була розроблена анкета «Анкета учасника бойових дій» для визначення впливових 

різноманітних факторів, що дало можливість оцінити складові ризику формування 

психічних та дезадаптивних порушень. 

У 64% учасників бойових дій відзначалися яскраво виражені бажання бути 

зрозумілими, соціально визнаними, отримати високу оцінку своїх особистих зусиль, 

дій при поверненні в мирне життя.  

Узагальнення результатів проведеного дослідження дозволило визначити 

основні аспекти психологічного портрету військовослужбовців: стан песимізму, 

відчуття занедбаності іншими; недовіра до інших людей, нездатність говорити про 
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війну; втрата сенсу життя, невпевненість у своїх силах, відчуття нереальності того, 

що відбувалося на війні; відчуття того, що ти міг загинути на війні; відчуття 

нездатності впливати на хід подій, нездатність бути відкритим у спілкуванні з 

іншими людьми; тривожність; потреба мати при собі зброю, неприйняття ветеранів 

інших війн; негативне ставлення до представників влади; бажання зігнати на кому-

небудь злість за те, що був посланий на війну і за все, що там відбувалося; ставлення 

до жінок тільки як до об’єкта сексуального задоволення; потреба брати участь в 

небезпечних «пригодах»; спроба знайти відповідь на питання про те, чому загинули 

твої друзі, а не ти, та інше. Було визначено, що боротьба за виживання оживлює 

глибоко потаємні людські інстинкти, які призводять до змін свідомості нормативно-

правового контролювання, мобілізації психічних та фізіологічних резервів 

організму. При цьому у відносинах з оточуючими для них діє закон розподілу на 

«своїх» та «чужих», інстинкти війни («психологічної та соціальної аморальності»). 

«Психологічна аморальність» – це ситуація санкційного вбивства, яка виникає в 

умовах війни та обумовлена внутрішньою мотивацією вбивати, щоб не бути убитим, 

бути сильнішим за всіх інших. У різному ступені виваженості вона зберігається до 

кінця життя військовослужбовця. «Соціальна аморальність» – почуття 

вседозволеності, бо людина має зброю та владу над оточуючими. На основі цього 

почуття виникають мародерство, грабіж, криваві розбори, вбивства.  

Виникненню та загостренню психологічних проблем сприяє невизначеність 

правового статусу подій на Донбасі та тих людей, які брали участь у них. 

Добровольці та воїни ЗСУ брали участь у бойових діях в офіційно «мирний час». Це 

дає нібито законні підстави для їхнього кримінального переслідування за дії, які в 

умовах бойової обстановки були абсолютно правильними, але суди дають їм 

правову оцінку за законами мирного часу. Справи розглядаються на загальних 

засадах, бо не було введено воєнного чи хоч особливого стану. 

Окрім того, тільки нещодавно був визначений правовий статус учасників 

добровольчих формувань, яким, серед іншого закидали незаконне володіння зброєю, 

хоча свої дії вони координували з офіційними силовими структурами. 

Соціальна незахищеність та психологічні проблеми штовхали добровольців та 

воїнів, котрі воювали у складі державних силових структур, на скоєння різного роду 

злочинів, тому на порядку денному стоїть питання їх реабілітації, в залежності від 

важкості злочину. 

Існує ще одна серйозна проблема – упередженість слідчих та суддів, які 

займаються розглядом справ учасників АТО. Нерідко «сепаратистські налаштовані 

правоохоронці» мають на меті помсту добровольцям, а не «пошук істини». Для 

таких випадків найкраще рішення – зміна територіальної підсудності та підслідності. 

Не можна розраховувати на об’єктивність, коли справи добровольців АТО 

розглядають судді з Донецької або Луганської областей, які до того ж не втратили 

зв’язків з окупованими територіями.  
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ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

Підготовка до служби в Національній поліції є складне багатофакторне 

явище, засноване на сукупності освітніх і виховних методик, реалізованих 

спеціальними суб’єктами. Переважно підготовка кадрів для служби в 

Національній поліції здійснюється в освітніх навчальних закладах МВС України.  

Підготовка кадрів це реалізований структурними підрозділами 

МВС України, відповідно затвердженим освітнім стандартом процес навчання, 

спрямований на формування в необхідних компетенцій поліцейського 

Національної поліції. Базовим компонентом такого процесу є його цільова 

орієнтація на службу в Національній поліції [1]. 

Підготовка до служби в Національній поліції, на нашу думку, поділяється 

на перспективну та поточну роботу. Відрізняються ці компоненти категоріями, де 

поточна робота проводиться з поліцейськими. 

Поліцейські Національної поліції в процесі підготовки отримують необхідні 

знання, вміння та навички, необхідні для вирішення службових завдань в умовах 

складної оперативної обстановки. Прикладом такої роботи, в даний період, є 

організовані на системній основі курси підвищення кваліфікації для поліцейських, 

залучених до виконання завдань з охорони публічного порядку в умовах 

проведення карантину сovir-19. 

До різновидів підготовки, крім професійного навчання, навчання за 

основними професійними освітніми програмами і додаткової професійної освіти, 

відноситься професійна службова та фізична підготовка, яка на системній основі 

здійснюється за місцем служби поліцейських з метою вдосконалення професійних 

знань, умінь і навичок, необхідних для виконання службових обов’язків, в тому 

числі в умовах, пов’язаних з можливим застосуванням фізичної сили, спеціальних 

засобі та вогнепальної зброї. 

Перспективна робота з підготовки до служби в Національній поліції може 

здійснюватися освітніми організаціями системи МВС України та іншими 

суб’єктами освітньої діяльності, які здійснюють реалізацію освітніх стандартів за 

спеціальністю «081 Право». 
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Заклади освіти, що здійснюють підготовку юристів, які не входять в 

систему МВС України, створюють навчальні умови для формування необхідних 

компетенцій в студентів за вказаною спеціальністю. Ця підготовка носить 

абстрактний характер, так як не має чітко заданого професійного вектора, 

виходячи з умови, що юридичні компетенції можуть бути реалізовані у вигляді 

досить широкого кола спеціальностей, в тому числі які входять у сферу діяльності 

Національної поліції. 

Освітні програми підготовки на рівні вищої освіти в системі МВС України і 

навчальних закладах МОН України, які здійснюють підготовку юристів, мають 

певні відмінності, що в цілому не перешкоджають формуванню бази необхідних 

компетенцій у випускника невідомчого навчального закладу для можливої 

подальшої служби в Національній поліції. Більш істотна відмінність виражено в 

тому, що в системі невідомчої юридичної освіти відсутня єдина система 

професійно-морального виховання, яка є необхідною умовою підготовки 

поліцейського правоохоронного органу. 

Реалізація завдань професійно-морального виховання в системі 

МВС України починається на рівні підготовки кадрів в закладах освіти в рамках 

навчання за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної 

освіти, інтегрованих з додатковими загально розвиваючими програмами, що 

мають на меті підготовку майбутніх поліцейських до служби в Національній 

поліції [2]. Професійно-моральне виховання передбачає формування певного 

стійкого поведінкового стандарту необхідного для фахівця в конкретній сфері. 

Формування такого стандарту відбувається в умовах здійснення 

професійної діяльності та націлене на коригування етичних установок в 

необхідних випадках. Професійно-моральне виховання в системі МВС України 

здійснюється в системі морально-психологічної підготовки є різновидом виховної 

роботи [3]. Професійно-моральне виховання спрямоване на розвиток у 

поліцейських уявлення про етичні основи служби в Національній поліції, знання 

професійно-етичних вимог до поведінки на службі та в побуті, взаєминам в 

службовому колективі і вироблення стійких навичок дотримання професійно-

етичного стандарту антикорупційної поведінки. 

Рішення завдань професійно-морального виховання в системі професійної 

освіти виправдано і доцільне. В системі загальної освіти завдання професійної 

підготовки не вирішуються, за загальними правилами, система виховного впливу 

не повинна носити спеціальний характер. 

Професійно-моральне виховання в системі МВС України здійснюється на 

різних рівнях, але нормативна регламентація даної діяльності поширюється тільки 

на поліцейських. На рівні загальноосвітньої підготовки, професійно-моральне 

виховання здійснюється у вигляді додаткових загально розвиваючих програм, що 

мають професійно-орієнтаційний характер. Цільові установки діяльності закладів 
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освіти системи МВС України передбачають вирішення завдань професійно-

морального виховання [4]. 

До числа основних завдань закладу освіти, входять формування професійно-

значущих властивостей майбутнього поліцейського Національної поліції, 

виховання почуттів патріотизму, свідомості громадського і службового обов’язку, 

створення умов для різнобічного розвитку особистості, вироблення моральних 

якостей, психологічної стійкості, любові до України і свого народу, готовності до 

її захисту від злочинних та інших протиправних посягань.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА 

УЧАСТЮ СУДДІ 

 

Судова система України поступово трансформується й оновлюється 

внаслідок запроваджених реформ. Звісно, що не відразу можна втілити в життя ті 

зміни, які призведуть до поліпшення судочинства. Але рух змін є невідворотнім. 

Ті нові підходи в діяльності судів, які впроваджуються сьогодні, позитивно 

впливають на судову систему в цілому. Зокрема це стосується запровадження 

нової процедури судочинства як врегулювання спору за участю судді. Можемо 

констатувати той факт, що з плином часу (понад рік) ставлення суддів до нової 

процедури поступово змінюється від повного неприйняття до часткового 

практичного застосування. Фахівці Національної школи суддів України спільно з 

міжнародними партнерами з Канади розробили тренінг щодо врегулювання 

спорів за участю судді в різних видах судочинства. Змістовне наповнення 

тренінгу включає в себе наступні блоки питань: 

1. Організаційно-правові засади (принципи) застосування ВСС в 

судочинстві, порядок та умови проведення. 

2. Врегулювання спору за участю судді: історичний екскурс, міжнародна 

практика, відмінність від медіації. 

3. Організаційно-правові засади (принципи) застосування процедури ВСС 

та її зміст. 

4. Психологічні аспекти врегулювання спору за участю судді. 

Саме останній блок питань, щодо психологічних особливостей 

врегулювання спору за участю судді, є досить цікавим та актуальним за відгуками 

самих же суддів. Психологічна компетентність судді сприятиме ефективному 

вирішенню конфліктних ситуацій, які виникають між сторонами судового 

процесу. 

Зокрема, ми акцентуємо увагу на таких проблемних питаннях як: Природа 

конфлікту. Техніки взаємодії у процесі пошуку рішення. Пасивне та активне 

слухання. Вербальне та невербальне спілкування у процесі ВСС та ін. 

Важливою складовою тренінгу є формування практичних навичок суддів 

(встановлення контакту, вербальна та невербальна комунікація, активне слухання, 

техніки комунікацій та ін.). В результаті тренінгової роботи судді отримують 
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розуміння їх функцій на спільних нарадах, де вони мають створити атмосферу 

довіри й конфіденційності; встановити зв’язок між суддями, сторонами та 

адвокатами; на закритих нарадах: визначити варіанти врегулювання спору, які не 

пропонувалися й не розглядалися сторонами; виразити свою думку щодо сильних 

та слабких моментів у позиціях адвокатів тощо. Необхідно суддям пам’ятати 

принципи без яких процедура врегулювання спорів стане неможливою 

(добровільності, конфіденційності, рівності сторін, неформального ставлення). 

Ми переконані, що саме комплексний підхід до викладання суддям 

процедури врегулювання спорів за участю судді є досить ефективним лише у 

тому випадку, коли поєднуються юридичні й психологічні знання. Адже майбутнє 

української держави залежить від якісно виконаної роботи кожного з нас. Свого 

часу Г. Сковорода зазначав: «увійди в себе, пізнай себе, пізнай свою суть, а не 

тінь; пізнай свою психіку – не плоть, пізнай вічне в собі, а не дочасне, не тлінне, 

та не спочивай на лаврах досягнень, а безперервно працюй для того, щоб увінчати 

земне й дочасне – вічним нетлінним щастям» [1, с. 231]. Кожний із нас має 

невпинно розвиватися, поповнювати багаж власних знань, щоб якісно виконувати 

свою роботу, працюючи на розвиток нашої держави і отримуючи насолоду від 

результатів власної праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

У контексті сьогодення роль спеціальної підготовки майбутніх 

правоохоронців є надзвичайно важливою, оскільки в процесі практичної 

службової діяльності трапляється багато надзвичайних ситуацій, які потребують 

швидкого реагування відповідно до законодавства та вирішення проблеми бажано 

з мінімальними втратами або збитками, якщо їх не уникнути. Як правильно 

вважають фахівці метою спеціальної підготовки курсантів (слухачів) є 

формування у них таких знань, здібностей та практичних навичок, які 

сприятимуть ефективному виконанню професійних обов’язків під час різних 

службових ситуацій, у т.ч. надзвичайних [1]. 

Професійна підготовка проводиться на базі вищих навчальних закладів 

МВС із специфічними умовами навчання та установ (закладів) Національної 

поліції, що діють для забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки 

поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також підвищення 

кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції, проведення окремих 

видів службової підготовки поліцейських (далі – заклади, що здійснюють 

професійну підготовку) [2]. 

Діяльність поліції тісно пов’язана із застосуванням вогнепальної зброї та 

наданням медичної допомоги. Це вимагає від майбутніх працівників поліції 

відповідного рівня підготовки з дисциплін «Вогнева підготовка» та «Тактико-

спеціальна підготовка», знань з тактичної медицини тощо.  

У пункті 4 ст. 18, п. 14, ч. 1 ст. 23, ч. 3 ст. 37 та ч. 4 ст. 43 Закону України 

«Про Національну поліцію» серед основних обов’язків поліцейського закріплено 

надання невідкладної (домедичної та медичної) допомоги особам, які 

постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які 

опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи 

здоров’я, а також особам, які постраждали в результаті застосування заходів 

примусу [3]. 

З цією метою курсанти вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання вивчають указані дисципліни та практикуються під час 

навчання, а практичні працівники зобов’язані відвідувати курси підвищення 
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кваліфікації або різноманітні тренінги з даної тематики. 

Основна мета специфічної підготовки майбутніх працівників поліції – це 

набуття та вдосконалення навичок користування вогнепальною зброєю, 

застосування фізичної сили та спеціальних засобів і при цьому надання 

постраждалим першої невідкладної допомоги у ситуаціях з різними ступенями 

ризику, подекуди – в екстремальних ситуаціях, які потребують швидкого 

прийняття правомірних рішень та реагування відповідним алгоритмом дій.  

Часто у службовій ситуації виникають ситуації, коли поліцейський повинен 

допомогти собі, партнеру чи іншому потерпілому, який потребує такої допомоги. 

Незважаючи на те, що працівник поліції є особою без медичної освіти, він 

повинен оволодіти навичками надання екстреної домедичної невідкладної 

допомоги, причому вміти їх застосовувати в тактичних умовах з умовно 

існуючою повсякчас загрозою від сторонніх чи самого потерпілого. Законодавець 

зобов’язує поліцейського знати протоколи надання такої домедичної допомоги 

шляхом встановлення кримінально-правової відповідальності за ненадання на 

місці події допомоги без поважних причин або за необґрунтовану відмову у її 

наданні (ст. 135 Кримінального кодексу України) [4]. Це актуалізує безумовну 

потребу включення тактичної медицини до навчальної програми підготовки 

майбутніх працівників поліції. Загалом цінність тактичної медицини визначається 

місцем її надання: під вогнем, у зоні прикриття та під час евакуації, а метою 

допомоги є усунення профілактичних причин смерті. 

Наразі ми підтримуємо думку фахівців, що протоколи надання екстреної 

медичної допомоги постраждалим не в повному обсязі відповідають потребам, що 

виникають при атиповій, високо загрозливої надзвичайної ситуації, зокрема, 

проведення антитерористичних операцій в умовах міста, випадки захоплення 

заручників, терористичні акти в масових заходах чи їх загроза. Тож спеціальне 

навчання домедичній підготовці курсантів і практичних працівників  під час їх 

підвищення кваліфікації має орієнтуватись більше на так звану підготовку TECC 

– Tactical Emergency Casualty Care), тобто в перекладі як «Тактична екстрена 

медицина» (в англомовній науковій літературі широко використовується цей 

термін, який містить керівні принципи надання екстреної домедичної допомоги 

постраждалим у високо загрозливій ситуації [5].  

Третя складова спеціальної підготовки майбутніх поліцейських – вогнева 

підготовка. Вогнева підготовка визначається як сукупність заходів, спрямованих на 

вивчення законності основ стрільби з вогнепальної зброї в рамках її застосування 

(використання) та вдосконалення навичок безпечного керування, швидкості та 

стрільби по нерухомих та рухомих цілях з різних позицій протягом обмеженого 

часу, у русі [1]. Вогнева підготовка курсантів складається з вивчення нормативно-

правової бази та підстав її застосування та використання, знання заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю, знання матеріальної частини зброї, а також практичного 

відпрацювання навичок поводження зі зброєю, вправ зі стрільби. 
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Таким чином, тактична та вогнева підготовка і тактична медицина є 

основними навчальними дисциплінами у навчальних закладах, які здійснюють 

спеціальну підготовку поліцейських. Виходячи з вищесказаного, існує потреба в їх 

комплексному вивченні з розробленням відповідних спеціальних освітніх програм 

не тільки на рівні організації первинної професійної підготовки поліцейських, а як 

самостійних дисциплін у виші зі специфічними умовами навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ ДЛЯ 
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АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Професійно-психологічний відбір кандидатів для проходження навчання на 

військовій кафедрі Академії Державної пенітенціарної служби (далі Академії 

ДПтС) здійснюється на підставі Інструкції з організації та проведення 

професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових 

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних 

закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року 

№ 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за 

№ 893/16909. 

Професійно-психологічний відбір – комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення відбору громадян, які призиваються (приймаються) на військову 

службу, і кандидатів на навчання  з професійно важливими якостями, що 

відповідають вимогам військово-професійної діяльності.  

Загальну організацію та керівництво професійно-психологічним відбором у 

Збройних Силах України здійснює Головне управління по роботі з особовим 

складом Збройних Сил України.  

Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для 

проходження навчання на військовій кафедрі Академії ДПтС організовує 

начальник військової кафедри Академії ДПтС і здійснюють посадові особи, які 

мають відповідну фахову підготовку. До складу груп професійно-психологічного 

відбору за рішенням командира (начальника) залучаються офіцери які мають 

вищу освіту за спеціальностями «психологія», «соціальна психологія», 

«психофізіологія». 

Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для 

проходження навчання на військовій кафедрі Академії ДПтС є обов’язковим та 

проводиться за письмовою згодою особи, за зразком що наводиться нижче. 

Вивчення професійно важливих якостей кандидатів для проходження 

навчання на військовій кафедрі Академії ДПтС здійснюється з урахуванням 

відповідних вимог. 
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Зразок 

Згода кандидата на навчання на військовій кафедрі Академії ДПтС 

щодо виконання ним заходів професійно-психологічного відбору 

 

Я_____________________________________________________________________ 

(вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата) 

погоджуюсь виконувати заходи професійно-психологічного відбору для 

проходження навчання на військовій кафедрі Академії ДПтС.  

Мені доведено про порядок та процедуру проходження заходів професійно-

психологічного відбору кандидатів на навчання. 

«______»__________20__ рік                               ___________________ 

              (дата)                                                     (особистий підпис кандидата) 

 

Психодіагностичний інструментарій дослідження кандидата на навчання 

включає в себе багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність-200» та 

психогеометричний тест «Малюнок людини з геометричних фігур» 

Опитувальник «Адаптивність-200» призначений для вивчення адаптаційних 

можливостей кандидатів на навчання на основі оцінки деяких соціально-

психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображують 

інтегральні особливості психічного і соціального розвитку особистості.  

У даному випадку нами використовується нова версія БОО «Адаптивність-

200», що містить 200 запитань. Крім традиційних шкал: ПР (психічна регуляція), 

КП (комунікативний потенціал) і МН (моральна нормативність) до даної версії 

опитувальника увійшли додаткові шкали ВПС (військово-професійна 

спрямованість), ДАП (схильність до девіантних форм поведінки) і 

СР (суїцидальний ризик). 

На основі тесту «Малюнок людини з геометричних фігур» базується 

припущення що переваги, які надає людина певним фігурам відображує його 

індивідуальні особливості. Результати масових емпіричних досліджень за даним 

тестом показали, що співвідношення елементів в конструктивних малюнках не 

випадкове. Диференційований аналіз дозволив виокремити 8 основних типів – 

характеристик індивідуальності, які відрізняються один від одного. Крім того, в 

середині типів виділяють підтипи – групи які в загальних рисах співвідносяться із 

характеристиками типу, але мають свої специфічні особливості.  

Результати професійно-психологічного відбору заносяться до картки 

професійного відбору кандидата (далі – картка професійного відбору), форма якої 

складена відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 

яка є додатковим матеріалом особової справи. 
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З порядком та результатами здійснення заходів професійно-психологічного 

відбору мають право ознайомлюватися такі особи (у наведених обсягах): 

кандидат, який проходив заходи професійно-психологічного відбору,  

– з власними результатами професійно-психологічного відбору після його 

завершення; 

командири (прямі начальники) посадових осіб, які проводили професійно-

психологічний відбір, 

– з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів; 

командир (начальник) підрозділу, до складу якого планується кандидат на 

військову службу або службу у військовому резерві,  

– з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів; 

посадова особа кадрового органу  

– з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів. 

Рівні розвитку окремих індивідуально-психологічних якостей, професійно 

важливих для служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених 

військових посад), оцінюються: 

«високий рівень» – повністю відповідає вимогам військових посад; 

«середній» – в основному відповідає вимогам військових посад; 

«мінімально достатній» – частково відповідає вимогам військових посад; 

«низький» – не відповідає вимогам військових посад. 

Документи професійно-психологічного відбору (описи методик, 

реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, 

програмне забезпечення, журнал обліку результатів професійно-психологічного 

відбору) зберігаються керівником групи професійно-психологічного відбору чи 

відповідальною посадовою особою за його дорученням в умовах, що 

забезпечують захист інформації з обмеженим доступом. 

Усі носії інформації про результати професійно-психологічного відбору 

мають забезпечувати конфіденційність її використання. 

Особам, задіяним у заходах професійно-психологічного відбору, 

забороняється обговорювати зміст, процедуру та результати професійно-

психологічного відбору з особами, функціональними повноваженнями яких не 

визначається участь в організації та проведенні заходів із відбору кандидатів. 

Відповідальним за збереження інформації про результати професійно-

психологічного відбору є керівник групи професійно-психологічного відбору. 

За фактами розголошення відомостей про особу, яка проходила відбір, 

посадові особи, винні у розголошенні, відповідають згідно з чинним 

законодавством. 

Результати соціально-психологічного вивчення обстеження особового 

складу є підставою для розроблення рекомендацій командирам військової 

частини і підрозділів щодо раціонального використання кандидатів на навчання, 
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проведення психокорегувальних заходів, надання фахової допомоги психологами 

і фахівцями медичної служби. 

Отже, кандидати, у яких за результатами професійно-психологічного 

вивчення і психофізіологічного обстеження виявлені 1-й і 2-й рівні СБС (висока і 

достатня стійкість до бойового стресу), психологічної допомоги не потребують. 

Кандидати, у яких за результатами професійно-психологічного вивчення і 

психофізіологічного обстеження виявлений 3-й рівень СБС (задовільна стійкість 

до бойового стресу), здатні виконувати свої функціональні обов’язки, проте для 

досягнення високої ефективності професійної діяльності їм потрібно більше часу 

для адаптації до бойових умов і проведення медико-психологічної корекції. Як 

правило, у таких кандидатів спостерігається затяжний період адаптації. Вони 

потребують проведення спеціальних заходів психологічної допомоги.  

Кандидати, в яких за результатами професійно-психологічного вивчення і 

психофізіологічного обстеження виявлено4-й рівень СБС (низька стійкість до 

бойового стресу), направляються на додаткове медичне обстеження. 
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СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Курс України на Європу та приєднання її до європейського правового поля 

викликали необхідність реформування українського законодавства згідно з 

міжнародними документами про права людини та взятими на себе правовими 

зобов’язаннями, безумовного дотримання ратифікованих Верховною Радою 

найважливіших європейських правових актів.  

Відповідні перетворення у політичному та економічному житті держави, у 

першу чергу позначаються на неповнолітніх громадянах, на захисті їх прав і 

законних інтересів. Значна кількість дітей в Україні сьогодні живуть в особливо 

важких умовах. Неповнолітні потребують особливої уваги, захисту і допомоги як 

з боку держави, сім’ї, так і з боку всього суспільства. 

На сьогоднішній день, злочинність неповнолітніх при всій нерівномірності 

її динаміки залишається на такому рівні, коли сприймається як реальна загроза 

молодому поколінню в цілому, а разом з тим і загроза перспективам нормального 

розвитку суспільства. Боротьба з такими злочинами, їх попередження повинні 

розглядатися в контексті соціального і етичного оздоровлення підростаючого 

покоління нашого суспільства, якому належить визначати майбутнє країни. 

Досліджуючи сутність та витоки сучасної злочинності неповнолітніх, 

здійснюючи ефективну політику боротьби з нею, формуючи систему 

профілактики правопорушень, суспільство і його інститути одночасно вирішують 

найважливіше соціальне завдання, забезпечення безпечніших умов 

життєдіяльності і в найближчій, і в подальшій перспективі. 

Особливості окремих елементів злочинності неповнолітніх, складний 

характер її динаміки, нерівномірність і стійкість територіального розподілу, 

багатовекторність тенденцій вказують на складність і багатозначність соціальних 

умов, що формують злочинну поведінку підлітків. Проведення аналізу соціальних 

умов визначається цілим рядом обставин. Досить сказати, що ці умови по суті 

утворюють об’єктивну базу причинного комплексу злочинності неповнолітніх. 

Численними дослідженнями встановлено, що поведінка неповнолітніх 

(у тому числі і кримінального характеру) має особливо високу чутливість до 

всякого роду негативних впливів, які виникають у різноманітних ситуаціях їх 

життєдіяльності. Аналіз соціальних умов доцільно проводити стосовно основних 
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сфер життєдіяльності неповнолітніх. Використовуючи накопичений досвід, слід 

перш за все звернутися до таких сфер як сім’я, побут, освіта, праця, дозвілля. 

Підлітковий вік породжує безліч найрізноманітніших проблем і для самих 

неповнолітніх, і для суспільства, на якому лежить відповідальність, по-перше, за 

створення нормальних умов життя і виховання дітей з урахуванням всіх 

труднощів перехідного віку і по-друге, за забезпечення необхідного соціального 

контролю за їх поведінкою. Зрозуміло, що масштаби і гострота цих проблем 

багато разів помножуються в період стрімких соціальних змін і нестабільності, 

пов’язаних з особливостями сучасного етапу реформування української держави і 

суспільства. Головна специфіка всього комплексу соціальних проблем 

підростаючого покоління полягає в тому, що його формування відбувалося і 

відбувається в ситуації кардинальних державних змін, коли великомасштабні 

економічні, політичні, соціальні «зрушення» стають якісно новим джерелом 

негативних змін в системі соціалізації дітей і юнацтва, в процесах становлення їх 

цивільного світогляду, моральних установок, культури, етичної позиції, 

правосвідомості, тобто всього того, що повинно стати передумовою нормальної, 

законослухняної поведінки. 

У згаданій системі соціалізації дітей і юнацтва центральне місце належало у 

всі часи і належить сьогодні сім’ї. Більш того, чим глибше процес дестабілізації 

інших соціальних інститутів, відповідальних за виховання підлітків, тим більше 

значущою і важливою стає роль сім’ї. Вона традиційно займає важливе місце у 

процесі становлення особистості. У подальшому неповнолітні залучаються до 

учбового мікросередовища, а пізніше до виробничого, з’являється більш 

інтенсивне спілкування з однолітками.  

На етапі раннього дитинства і в період дорослішання підлітка важливе 

значення мають етична і правова орієнтація сім’ї, рівень виховних дій і 

безконфліктних відносин, що склався в ній. Це обумовлено ще і тим, що 

сприйняття соціальної дійсності, норм поведінки починається з копіювання 

дитиною звичок, поведінки, відносин батьків і інших людей старшого покоління. 

Несприятливий сімейний клімат, конфлікти, сварки, насильство, пияцтво 

виступають могутнім криміногенним чинником, що формує насильницьку і іншу 

протиправну мотивацію, сприяє «звиканню» до такого поведінкового стереотипу.  

Негативні процеси стосуються не тільки сім’ї, але і інших основних 

інститутів виховання підлітків. Різко ускладнилося становище з дошкільним 

вихованням дітей, відбулося скорочення мережі дошкільних установ. Реформації 

у шкільній системі призвели до руйнування сталих підходів та відсутності 

оновленого системного підходу до виховання молодого покоління. Рівень 

виховної роботи в навчальних закладах помітно знизився, сучасні педагоги вже не 

орієнтовані на виконання саме виховних функцій, компенсацію недоліків 

сімейного виховання. Замість школи і інших освітніх установ, що грали значну 

роль у вихованні і профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, головним 
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вихователем, особливо для підлітків з неблагополучних сімей, що відносяться до 

так званої групи ризику, стала стихія соціального середовища з її економічними, 

етичними і соціальними катастрофами. Школи і пришкільні території стали 

місцями розділу сфер впливу між ворогуючими підлітково-молодіжними групами, 

де відбуваються бійки, насильство, приниження слабших та здирство грошей у 

молодших. 

Система оцінок і переваг у неповнолітніх все більше орієнтується на 

дозвілля. Характер проведення вільного часу і ціннісних орієнтацій у сфері 

дозвілля визначають спрямованість поведінки неповнолітнього. Нажаль, 

враховуючи сьогоднішні реалії можна з впевненістю казати про те, що його 

численні позитивні можливості використовуються украй незадовільно. 

Значним чином, в останні роки, скоротилася доступність неповнолітніх до 

культурних цінностей. Гальмуються процеси розробки і реалізації програм 

цільового використання установ культури, слабке фінансування яких за рахунок 

бюджетних засобів призвело до різкого їх скорочення (значна кількість 

кінотеатрів віддана під офіси, склади, нічні бари). Суттєво і помітно зменшилися 

можливості бібліотек в поповненні своїх фондів. Комп’ютерні клуби, ігрові 

автомати, нічні бари і дискотеки посприяли втраті молоддю інтересу до 

художньої і технічної творчості, туризму, книг тощо. 

Відчуження підлітків від первинних соціально корисних груп, таких як 

сім’я, клас, учбова група, виробничий колектив, спричиняє за собою порушення в 

механізмах соціалізації особистості. Підтвердженням цього є численні 

дослідження які показують, що поведінка неповнолітніх залежить від 

особливостей груп, в яких вони знаходяться. А дія групи може виражатися як у 

позиції “ситуативної солідарності”, так і в психічному примушенні і провокації 

деяких підлітків до скоєння злочинів. Крім того, дуже часто у підлітків, що 

скоюють злочини в групі, як би знижується відчуття особистої відповідальності, 

але зростає відчуття безкарності. Таким чином, групові норми спотворюють 

особистісні установки, а неодноразове здійснення підлітком у складі групи 

злочинів, сприяє тому, що негативні групові норми стають ціннісними 

орієнтирами і «формують» його погляди. Тому в профілактичній діяльності 

важливо не тільки впливати на конкретного правопорушника, але і працювати з 

його найближчим оточенням [1, с.128]. 

Негативні соціальні чинники, процеси і явища, пов’язані з вихованням і 

формуванням особистості неповнолітнього, багато в чому сприяють виникненню 

антигромадських мотивів поведінки. Слід зазначити, що складний і багато в чому 

суперечливий процес детермінації різним чином діє на підлітка, і однаковий набір 

негативних чинників, процесів і явищ по-різному виявляється в мотивації 

поведінки неповнолітніх, їх поглядах, установках, інтересах. У підлітка завжди є 

реальна можливість дотримуватись загальноприйнятих норм та правил поведінки 

та норм закону, спираючись на систему соціальних цінностей. Але підліткові це 
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набагато складніше, ніж дорослому. І все-таки намір скоїти злочин особа приймає 

всупереч тому, що в його розпорядженні є реальні варіанти соціально-позитивної 

поведінки [4, с. 28]. 

Система кримінально-правових засобів протидії злочинності неповнолітніх 

повинна стати збалансованою, комплексною, відображати гуманістичні і 

демократичні принципи попередження і скорочення проявів протиправної 

поведінки підлітків, а також встановлювати жорсткі заходи в боротьбі із 

злочинними посяганнями на їх права і законні інтереси. 

Зниження злочинності неповнолітніх в нинішніх умовах неможливо без 

активізації діяльності по своєчасному виявленню підлітків, які можуть скоїти 

злочини, проведенню повноцінного комплексу заходів попереджувально-

виховного характеру на всіх рівнях і етапах соціальної та попереджувальної 

роботи, усуненню або нейтралізації криміногенних чинників в основних сферах 

життєдіяльності підлітків (батьківська сім’я, навчання, дозвілля, 

працевлаштування і трудова зайнятість, здоров’я, правове виховання та ін.). 
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Одну з найбільш поширених за кордоном теорій професійного розвитку, як 

реалізації Я-концепції, створив Д. Сьюпер, згідно основних положень якої: 

професійний розвиток є керованим процесом і полягає в розвитку і реалізації Я-

концепції – сукупності установок і очікувань суб’єкта по відношенню до світу 

праці та свого місця в ньому; взаємодія Я-концепції і реальності відбувається при 

програванні і виконанні професійних ролей; задоволеність роботою залежить від 

того, наскільки індивід знаходить можливості для реалізації своїх здібностей, 

інтересів у професійних ситуаціях [11; 12]. 

Відповідно до концепції загального і професійного розвитку (Е. Еріксон, 

О. Кокун, Б. Лівехуд, Л. Мітіна та ін.), професійний розвиток невід’ємний від 

особистісного розвитку, в їх основі лежить принцип саморозвитку та 

самореалізації. Фактором професійного розвитку є внутрішнє середовище 

особистості, її активність, потреба в самореалізації. Об’єктом професійного 

розвитку і формою реалізації творчого потенціалу людини в професійній 

діяльності є інтегральні характеристики її особистості: спрямованість, 

компетентність, емоційна і поведінкова гнучкість [6]. 

Професійний розвиток, як одне із головних завдань дорослого віку 

розглядали Г. Крайг, Д. Левінсон, Р. Хейвінгхерст та ін. Так, за 

Р. Хейвінгхерстом, основне завдання у період ранньої дорослості: початок 

сімейного життя та професійний розвиток; у віці середньої дорослості: 

підтримання того, що вже створено та адаптація до нього (холосте життя або 

створення сім’ї, виховання дітей, розлучення, зміна професії); у період пізньої 

дорослості: пристосування до зниження фізичної сили, втрати здоров’я, місця 

роботи тощо. Пізніше його концепція вікової періодизації знаходить продовження 

у визначенні етапів професійного шляху особистості, залежно від завдань 

вікового періоду [10]. 
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У теорії життєвого розвитку чоловіків і жінок Д. Левінсон особливу увагу 

приділяв професійній діяльності, де побудова кар’єри є окремим важливим 

компонентом в структурі життя дорослої особистості. Для досягнення істинної 

дорослості необхідно вирішити чотири завдання розвитку: сформулювати, що 

собою являє дорослість і що необхідно для її досягнення; знайти наставника; 

почати будувати кар’єру; встановити близькі стосунки. На думку вченого, 

гендерна відмінність між обома статями полягає у тому, чого саме вони прагнуть. 

У той час як чоловіки схильні до єдиного бачення свого майбутнього, 

сконцентрованому на кар’єрі, у багатьох жінок спостерігається тенденція до 

«поєднання» мрії. Тобто, більшість представниць прекрасної статі прагнуть  

професійного становлення й створення власної сім’ї. Лише невелика частина 

жінок в своїх мріях зосереджена виключно на роботі, ще менша кількість жінок 

обмежили своє уявлення про майбутнє традиційними ролями дружини і матері.  

На думку Г. Крайг, професійний розвиток у чоловіків та жінок відбувається 

по-різному. Хоча все більше у світі жінок, що працюють та досить успішно 

будують кар’єру, більшість із них на низькооплачуваній роботі. Навіть ті жінки, 

які виконують ту саму роботу, що й чоловіки, отримують нижчу платню, зазначає 

Г. Крайг. Значна частина працюючих жінок відчувають значні рольові конфлікти, 

викликані доглядом за дитиною, статевою соціалізацією та конкуруючими 

системами вимог, що висуваються до них. Однак, згідно досліджень, працюючі 

жінки слідують більш різноманітним моделям розвитку кар’єри, ніж чоловіки. 

У порівнянні з жінками, які повністю присвятили себе сім’ї, працюючі жінки, 

зазвичай, наділені кращим психічним і фізичним здоров’ям Більшість із них 

отримують задоволення від роботи і можливість самореалізації [3]. 

За Б. Лівехудом, особистий і професійний розвиток людини узгоджують її 

життя у відповідності з «внутрішнім голосом». Людина, вступивши на шлях 

внутрішнього розвитку, має позитивні наслідки і для себе, і для свого місця в 

суспільстві. Цікавим є опис автором професійного циклу життя чоловіка і жінки. 

На його думку, одним із найважливіших завдань чоловіка – зробити кар’єру, а вже 

потім знайти партнера для життя, купити власну квартиру тощо. На відміну від 

цього, жінка на початку дорослого життя стоїть перед подвійним завданням, які 

часто приводять її до внутрішнього конфлікту: присвятити свої сили збереженню 

людського роду, несучи на собі всю тяжкість цього завдання або реалізувати себе 

на роботі [4].  

Погоджується із зазначеним Г. Абрамова, на думку якої проблема розвитку 

ділової кар’єри жінки ускладнюється тим, що в цей період вирішується не менш 

важливе завдання: освоєння ролі матері. Тому професійне зростання жінки – це 

завдання пошуку і здійснення свого «Я» в системі соціальних відносин, не в 

просторі сім’ї, а в просторі суспільства. За цим стоїть ще одне екзистенціальне, 

важливе для жінки переживання, пов’язане з визначенням нею свого призначення. 

При побудові жінкою власної кар’єри, її природна біологічна роль об’єктивно 
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викликає у неї внутрішні конфлікти, що пов’язані з необхідністю суміщення 

службових, подружніх і батьківських функцій. Ухвалення жінкою рішення про 

кар’єру (або відмову від неї) – це складна робота з побудови образу свого життя в 

цілому як життя свого власного «Я» [1].  

Отже, науковці констатують, що професійне становлення жінки і чоловіка 

відбувається по-різному. Жінки часто страждають від впливу помилкових міфів і 

стереотипів щодо їхнього ставлення до ризику, заробітної плати, кар’єрного росту 

і мотивації [3]. Досить чітко це прослідковується в правоохоронних органах, де 

також працюють жінки. Разом із тим, у сучасному суспільстві декларують рівні 

можливості для професійного розвитку обох статей [9]. 

Термін «гендерна рівність» розглядається як однакове ставлення до всіх 

громадян незалежно від соціальних чи інших обставин. Водночас «рівність» 

означає забезпечення однакових можливостей доступу до державних гарантій 

незалежно від статі, віку, раси, політичних та інших переконань тощо [8]. 

Зазначимо, що вперше наказ, який регламентує гендерний підхід в 

правоохоронних органах, був прийнятий лише у грудні 2017 року і містив 

положення про забезпечення гендерних пріоритетів, досягнення рівності 

(«співвідношення хоча б 30/70») між жінками і чоловіками, забезпечення рівного 

ставлення та рівних кар’єрних можливостей для працівників чоловічої і жіночої 

статті, проведення гендерного аналізу виконання кадрової політики щодо найму, 

просування по службі, кар’єрного зростання і утримання на робочих посадах 

жінок і чоловіків, урахування гендерних аспектів та розширення участі жінок у 

процесах установлення миру, посередництва, цивільно-військового 

співробітництва та запобігання конфліктам тощо [5].  

На сьогоднішній день (станом на травень 2020 року) штатна чисельність 

співробітників Національної поліції України загалом становить 151404 осіб. 

Серед них 33950 жінок-поліціантів, що становить 25,7 %. Якщо детальніше, то 

серед вищого складу поліції лише 1 жінка. Середній склад поліції становлять 

24,7 % жінок, молодший склад – 11,4 %. Серед державних службовців 

Національної поліції – 73,7 % жінок, а серед цивільного персоналу – 44,5 %.  

Як бачимо зі статистики, жінки-правоохоронці складають чверть особового 

складу Національної поліції. 

На нашу думку, важливим чинником, який впливає на професійний 

розвиток жінок-правоохоронців є гендерні стереотипи у силових відомствах, які 

стосуються професійного становлення жінок і пов’язані зі статеворольовою 

соціалізацією, соціальними стереотипами, устроєм соціуму.  

І. Клецина виокремила наступні види гендерних стереотипів: 1. Стереотип 

маскулінності (мужності) – фемінності (жіночності), за наявності яких статям 

приписують певний стиль поведінки та психологічні якості. Так, маскулінність 

ототожнюється з агресивністю, рішучістю, а фемінність – із м’якістю, ніжністю. 

2. Стереотипи стосовно сімейних і професійних ролей. Існує переконання, що для 
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жінок основною роллю є роль Матері (сімейна роль), а чоловікам притаманна, в 

більшій мірі, професійна роль. 3. Стереотипи, пов’язані зі статевими 

відмінностями в змісті та видах праці. Жінки краще справляються з виконавчою 

роботою, обслуговуючою, а чоловіки – з керівною [2]. 

Зазначимо, що наявність перелічених стереотипів у правоохоронних 

відомствах значно ускладнює професійний розвиток жінок і змушує останніх 

постійно доводити свою конкурентоспроможність серед колег-чоловіків. Однак, 

на думку сучасних дослідників, світ не стоїть на місці. І система стереотипів 

також зазнає змін. Все більше можна зустріти жінок-правоохоронців 

маскулінного типу в боротьбі за власні права та рівні можливості з чоловіками. 

Соціально-психологічні дослідження довели, що жінки не менше за чоловіків 

зацікавлені в професійному становленні, просуванні по службі і підвищенні свого 

освітнього рівня, володіють не меншим почуттям відповідальності [7]. 

У наш час жінки-правоохоронці успішно несуть службу нарівні з чоловіками, 

приймають участь у бойових діях на Сході України, тобто, все більше адаптуються 

до чоловічої субкультури в правоохоронній системі в цілому. Однак, вітчизняні 

дослідження даної проблематики нечисленні. У сучасній психологічній літературі 

недостатньо досліджена проблема професійного розвитку жінки-правоохоронця, 

велика частина досліджень проведена на матеріалі цивільних осіб.  

Таким чином, професійний розвиток чоловіків і жінок у системі 

правоохоронних органів має певні відмінності. Жінки більше орієнтовані на сім’ю та 

виховання дітей, тому починають будувати кар’єру пізніше і досягають високого 

професійного статусу, зазвичай, у віці середньої дорослості. Більшість із них 

поєднують сім’ю та роботу, що вимагає великих фізичних та моральних затрат, 

однак, професійне становлення, на думку дослідників, у них відбувається швидше. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОЯВУ 

НАСИЛЬСТВА В РОДИНІ 

 

Однією з важливих соціально-психологічних проблем в сучасному світі 

виступає проблема насильства в родині. Жертвами домашнього насильства 

можуть бути як жінки, так і чоловіки і діти, але більшість протиправних дій 

фіксується саме стосовно жінок та дітей. За офіційними даними, насильство в 

сім’ї – досить поширене явище в Україні [2]. За свідченням дітей, з жорстокістю 

вони вперше зустрічаються у власній сім’ї, з боку батьків та старших братів і 

сестер, тобто тих осіб, які повинні їх захищати та підтримувати [4, с. 58].  

Згідно із законом України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 17.01.2019 «домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) 

фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що 

вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між 

колишнім чи теперішнім подружжям». 

Наслідки жорстокого поводження в сім’ї створюють серйозну загрозу для 

здоров’я і безпеки людини, негативно позначається на психічному стані й 

розвитку подальшого життя, а також безпеки суспільства в цілому. 

Насильство може виявлятись у різних формах. Дослідники виділяють 

чотири основних форми домашнього насильства: фізичне, сексуальне, 

психологічне, економічне [1]. Психологічне насильство вважається 

найпоширенішою формою сімейного насильства і включає в себе різні прояви: 

загрози, приниження, образи, надмірні вимоги, надмірна критика, брехня, 

заборони негативне оцінювання, фрустрація основних потреб, ізоляція. 

Існуючі в психологічній науці моделі причин (факторів) насильства в родині 

традиційно поділяються на [3]: 

а) психопатичні, центровані на схильність до насильства батьків (алкоголь, 

наркотики, низька самооцінка, низький рівень емпатії, комунікативна 

некомпетентність, соціальна ізольованість, соціальні, психологічні та 

психіатричні проблеми, депресивність, відсутність самоконтролю, суїцидальні 
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нахили, агресивність, рання вагітність матері, втрата дитини та т. п.) і дітей 

(недоношеність, хворобливість, небажання, фізичні і психічні вади тощо); 

б) соціальні, що пояснюють насильство зовнішні (соціальні) чинники і 

умови (бідність, низький рівень доходу, безробіття, соціальна ізоляція і закритість 

сім’ї, перенаселеність, низький освітній та культурний рівень тощо); 

в) психосоціальні, які прагнуть інтегрувати психологічні та соціальні 

фактори насильства; в даних моделях фактори насильства поділяються на 

структурні, ситуативні і комунікативні, причому саме останні є ключовими і 

визначальними прояви насильства в сім’ї: особливості міжособистісних взаємодій 

є або «інгібітором», або «каталізатором» дії структурних і ситуативних чинників 

насильства, в останньому випадку відбувається ескалація насильства або 

«примусова спіраль насильства» [3]. 

У психології існує безліч пояснень насильства. Так психоаналіз бачить в ньому 

перенесення індивідом примітивного потягу до смерті (яке З. Фрейд називав 

«інстинктом смерті») з самого себе на зовнішні об’єкти. Необіхевіорізм вважає 

насильство наслідком фрустрацій, зазнає особистістю в процесі соціального навчання 

(Дж. Доллард, Н. Міллер, А. Бандура). Інтеракционизм – наслідком об’єктивного 

«конфлікту інтересів», «несумісності цілей» окремих особистостей і соціальних груп 

(Д. Кемпбелл, М. Шериф). Когнітивізм розглядає насильство як результат 

«дисонансів» і «невідповідностей» в пізнавальній сфері суб’єкта. 

Важливим кроком до подолання проблеми насильства в родині має стати її 

усвідомлення, як суспільством в цілому, так і кожним окремим громадянам. Адже 

ця проблема досить часто є прихованою і для суспільства, і для тих, хто є 

жертвою такого насильства. А це можливо лише за умови проведення широкої 

просвітницької кампанії, спрямованої на подолання стереотипів у сімейних 

відносинах та створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до будь-яких 

проявів насильства та жорстокості. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 

 

Нині в епоху постіндустріального суспільства, швидкого та прогресивного 

технічного розвитку, євроінтеграційних та глобалізаційних тенденцій дедалі 

активніше відчувається стирання державних кордонів та запровадження 

принципів транснаціонального розвитку. Транскордонне партнерство 

відчувається в багатьох сферах суспільного життя, зокрема: економічній, 

культурній, управлінській, соціальній, політичній, а особливо трудовій. При 

цьому варто зазначити, що не залишилося осторонь й сфера освіти, зокрема вища, 

коли здобувачі, як майбутні фахівці все частіше задаються питаннями 

удосконалення своєї компетенції, вибору професії, отримання соціальних послуг 

на високому рівні, захистом своїх громадянських прав та свобод, а також 

економічної стабільності [4, с. 131]. Чимдалі активніше розвивається послуги 

щодо надання грантової підтримки (фонди Fulbright, AIAS, Відродження), 

розвитку міжнародних проектів (Erasmus+, Tempus, Жана Моне тощо), освітні 

платформи (Prometheus, edX, Coursera,Teachbase та ін.). Відбувається значний 

«відтік» вітчизняних шкільних випускників на навчання закордон. Саме тому, 

сфера вищої освіти дедалі частіше потребує все новішого переформатування та 

вдосконалення шляхом відкриття нових горизонтів у сфері міждержавного 

співробітництва та обміну досвідом. Як влучно зазначають Дж. Найт та Ц. Лю, 

інтернаціоналізація є однією з основних рушійних сил, що впливає і формує вищу 

освіту, оскільки саме вона покликана вирішувати завдання людства [1].  

Варто зазначити, що процес обміну студентами або навчання представників 

закордонних держав, здійснювався як за часів СРСР, так і раніше. Не зайво 

згадати перші осередки зародків вищої освіти, коли навчання відбувалося 

латиною, щоб інформація була доступною для кожного іноземного студента. 

Питання такого обміну залишається актуальним й нині, але з невеликими 

ремарками, мова – англійська, а сфера інтересів, в основному, технічна.  

Спонукає до впровадження зазначеного процесу також й інші фактори, 

зокрема, мобільність та отримання змоги користуватися електронними Інтернет 

ресурсами багатьох університетів світу. Із початку ХХІ століття, 

транснаціональна вища освіта зробила значний крок уперед, головним орієнтиром 

якої став принцип академічної мобільності (студентів та науково-педагогічних 
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працівників, програм (он-лайн курси, дистанційне навчання, подвійні та спільні 

дипломи тощо), постачальника (галузевий кампус, університети, що розвиваються 

в міжнародному масштабі) та створення освітніх центрів, що надають послуги 

додаткових знань практичного спрямування [1; 4, с. 131]. Зазначений принцип 

наразі є одним із рушійних елементів процесу навчання. Здобувач може 

розпочати навчання в одній державі, а закінчити у іншій або навіть отримати 

паралельно дві вищі освіти у різних університетах світу.  

Щодо питання реалізації принципу академічної мобільності, варто сказати, 

що відбувається він переважно шляхом підписання договорів про співпрацю між 

закладами вищої освіти, де головним предметом є обмін студентами і/або 

викладачами. Однак, варто зазначити, що контракти такого роду підписуються 

між тими закладами вищої освіти, у яких є конкретний освітній проект. При 

цьому є й позитивний момент, що проявляється в узгодженості спільних 

навчальних планів та підтвердження стандартизації вищої освіти.. Таким чином, 

можемо стверджувати, що до переваг транснаціональної вищої освіти відносять: 

підвищення доступності вищої освіти, універсалізацію знань, розроблення 

міжнародних стандартів якості і підвищення інноваційності вищої освіти, 

розширення й зміцнення міжнародного співробітництва в освітньо-науковій 

сфері, диверсифікація і зростання фінансових потоків за допомогою залучення 

іноземних студентів на платну форму навчання, розширення міжнародної мережі 

закладів вищої освіти для ефективного використання їхніх ресурсів [2, с. 44]. 

Однак, попре зазначене, у зближенні такого роду є й негативні ефекти, що 

проявляються у відпливі інтелекту, яке призводить до деградації населення; 

дефіциті кадрового забезпечення, що уповільнює процеси як економічного, так і 

культурного розвитку суспільства; недоотриманні людського капіталу, коли 

фахівці емігрують закордон для отримання кращих соціальних та економічних 

благ [3, с. 251-252]. Не сприяв у поліпшенні ситуації і всесвітній карантин, 

запроваджений у зв’язку із спалахом короновірусної хвороби COVІD – 19. Значна 

частина проектів була згорнута (недоотримання фінансування), дехто втратив 

роботу та фінансові блага на отримання освіти, відбулася стрімка переорієнтація 

на нові дистанційні сфери діяльності, що у свою чергу завдало значний удар по 

галузях економіки, аграрній, продовольчій, освітній, роздрібно-торговій тощо. 

Безумовно, надання дистанційних послуг є прерогативою сучасного існування 

суспільства, але окрім позитивної сторони, наявна й негативна – відсутність 

людського живого спілкування, занепад фізичних можливостей існування, втрата 

продовольчого запасу, що може призвести до підвищення рівня криміногенної 

ситуації, інтелектуальна деградація (не дивлячись на великі можливості 

отримання інформації). 

Однак, як зазначає І. Лапшина, освітніх послуг сектор все ще перебуває у 

стадії розвитку та залишається найменш відкритим на ринках різних держав, 

оскільки існує потреба у встановленні відповідного балансу між національними 
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пріоритетами та поліпшенням освітніх торгівельних послуг [3, с. 248]. 

Ми підтримуємо зазначену точку зору, оскільки, на наше переконання, така 

транснаціональна ідеологія не може бути реалізована в усіх освітніх напрямах. 

Так, наприклад, представники юридичної професії у процесі навчання 

здебільшого вивчають вітчизняне законодавство, яке у кожній державі є різним, 

має суто національні корені, а подекуди значно різняться між собою. Тому 

можемо мати ситуацію, коли отримавши доволі непогану освіту закордоном, 

особа не зможе реалізувати себе у якості юриста на батьківщині, оскільки не 

володіє знаннями щодо українського права. Єдиним виходом із такої ситуації є 

працевлаштування у міжнародній юридичній компанії, чия діяльність спрямована 

та співробітництво із іншими державами, бажано саме тієї країни де проходило 

навчання. Але мусимо констатувати, що наразі в Україні таких компаній замало 

(особливо після економічної кризи, спричиненої всесвітнім карантином), а 

відповідно роботодавець буде висувати високі професійні вимоги на конкурсі 

працевлаштування [4, с. 131-132].  

При цьому існує й інший нарізний камінь, а саме нострифікація, коли особа 

має підтвердити свій диплом та кваліфікацію. Але зазвичай така процедура займає 

багато часу та фінансових затрат. Саме тому, вважаємо, що у такій ситуації 

доречним буде вести мову про транснаціоналізацію виключно для юристів-

міжнародників, які більш поглиблено вивчають такі навчальні дисципліни як 

міжнародне публічне та приватне право, зовнішньоекономічні відносини, 

міжнародний комерційний арбітраж, право Європейського союзу тощо. Тим не 

менш, питання розвитку освітньої політики та подолання державних кордонів не 

стає для майбутніх юристів недосяжним. Наразі у правовій сфері все частіше 

відбувається процес конвергенції та запозичення апробованого часом зарубіжного 

досвіту, що є особливо прийнятним для представників юридичної професії. 

Однак, при цьому, автоматично виникає питання узгодження освітніх програм та 

дипломів, не дивлячись на те, що у вітчизняних ЗВО юридичного спрямування 

окремо є курси міжнародного публічного права, права ЄС, захисту прав людини 

та ін. [4, с. 131-132]. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можемо констатувати, що питання 

транснаціональності вищої освіти стає дедалі актуальним, що пояснюється 

бажанням набути нових знань, компетентностей та фінансової спроможності 

особи. Специфіка отримання освіти такого рівня полягає у наявності можливостей 

академічної мобільності. Однак, процеси транснаціоналізації мають як позитивні, 

так і негативні наслідки, особливо в питанні щодо працевлаштування 

представника юридичної освіти, який отримав її закордоном.  
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КУРСАНТІВ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Здоров’я підростаючого покоління – основа розвитку держави. Здоровий 

спосіб життя молодого покоління є запорукою здоров’я нації в цілому, бо проблеми 

з фізичним і психічним здоров’ям часто відбиваються на характері людини, її 

емоційному стані, соціальному статусі та інших характеристиках. Формування 

здорового способу життя є головним важелем первинної профілактики у зміцненні 

здоров’я населення через зміни стилю й укладу життя, його оздоровлення з 

використанням гігієнічних знань у боротьбі зі шкідливими звичками, подоланням 

несприятливих сторін, пов’язаних з життєвими ситуаціями. На сьогоднішній день 

молодь мало обізнана в питаннях щодо здорового способу життя. Зростаючи, діти, 

бачать недостатньо прикладів свідомого ставлення оточення до власного здоров’я, 

тому не відбувається передача знань і умінь щодо його збереження та зміцнення. 

Цінності і пріоритети нового покоління сьогодні суттєво відрізняється від 

попереднього. Як свідчить світовий досвід, головним чинником, котрий найбільше 

зумовлює стан здоров’я, є спосіб життя, який ведуть молоді люди. Нереалізованість 

надлишку вільного часу, відсутність сформованості культури дозвілля призводить 

до посилення негативних процесів у молодіжному середовищі (вживання алкоголю, 

наркотиків, спроби суїциду, агресія). Щоб бути здоровим, слід кожен день включати 

власні зусилля, причому постійно та значні. Замінити їх не можна нічим. 

В. Сухомлинський зазначав: «...Підліток стає справжньою людиною лише тоді, коли 

він навчиться пильно вдивлятися не лише в світ, що оточує його, а й в самого себе, 

коли він прагне пізнати не тільки речі, явища навколо себе, а й свій внутрішній світ, 

коли сили його душі спрямовані на те, щоб зробити самого себе кращим, 

досконалішим». Отже, самовиховання бере свій початок із самоусвідомлення, 

усвідомлення людиною себе як особистості й свого місця в суспільній діяльності 

людей [5, с. 12]. Але більша частина населення ще не здатна взяти на себе 

відповідальність за власне здоров’я і радикально змінити спосіб життя. 

Робота по формуванню здорового способу життя слід розвивати і 

вдосконалювати відповідно до вимог, що ставить перед нами сьогодення. Здоров’я, 

як це World Health Organization, WHO, є станом повного фізичного, психічного та 

соціального благополуччя, а не лише відсутністю хвороби або недуги. Здоров’я 

може бути визначено як здатність адаптуватися та керувати фізичними, психічними 
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та соціальними проблемами протягом усього життя У XXI сторіччі акценти здорової 

людини ставляться на здоровому харчуванні, здоровому способу життя (спорт, 

фізична активність, підтримка тіла у гарному стані), здоровому інформаційному 

просторі (відсутність негативної інформації як в ЗМІ, так і серед оточуючих), гарний 

соціальний стан (можливість купувати не тільки здорову їжу, а також бути 

забезпеченим усіма потребами по піраміді Маслоу). Ці фактори призводять до гарної 

профілактики хвороб як фізичних, так і психічних, а отже зменшують витрати на 

медицину та ліки як з бюджету громадянина, так і держави [9, с. 1]. 

Теоретичні та методологічні основи здоров’я знайшли відображення у працях 

класиків педагогічної науки В. Сухомлинського, К. Ушинського та у наукових 

дослідженнях сучасних вчених-педагогів і психологів А. Алексюка, О. Дубогай, 

І. Зязюна, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьоніна [8, с. 11]. та ін.  М. Амосов 

здоров’я аналізує з позицій максимальної продуктивності органів при збереженні 

якісних меж нормативних функцій. Інші сучасні визначення мають такі тлумачення: 

стан усталеності організму до дії патогенних факторів, фізична, психічна і соціальна 

адаптованість до змінних умов життєдіяльності [1, с. 10].  

– стан організму, який визначає його адаптивні можливості та складає 

потребнісно-мотиваційну і інформаційну основу життєдіяльності організму 

[5, с. 105];  

– такий стан організму, при якому відсутні не лише захворювання або 

функціональні відхилення від норми, але й зберігається високий рівень 

функціонування різних систем, а також гармонійність розвитку і здатність 

регуляторних систем підтримувати гомеостаз (постійно внутрішнього середовища) 

[6, с. 9];  

– нормальний психосоматичний стан людини, яка здатна реалізувати свій 

потенціал тілесних і духовних сил, щоб оптимально задовольнити систему 

матеріальних, духовних і соціальних потреб.  

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих 

соціальних цінностей. Держава, яка згідно з Основним Законом, несе 

відповідальність перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити як 

найповнішу реалізацію цих цінностей і при цьому вирішити завдання виховання 

здорового покоління, від чого значною мірою залежить стан продуктивних сил 

країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс 

розвитку суспільства. 

Покращити таке становище можна через застосування нового погляду до 

формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному підході 

збереження здоров’я, орієнтуючись на здоров’язбережувальні компетенції. 

Н. Башавець під здоров’язбережувальною компетентністю розуміє високий 

рівень майстерності виконання особистістю здоров’язбережувальної діяльності, що 

характеризується глибоким знаннями щодо збереження та зміцнення здоров’я, 

можливість вільного володіння здоров’язбережувальною діяльністю та відповідними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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компетенціями. [2, с. 121]. Вона супроводжується переконаністю у важливості 

організації власних здоров’язбережувальних дій Передбачає наявність у людини 

комплексу сформованих життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю, 

соціальному здоров’ю, духовному та психічному здоров’ю 

Здобувачі освіти повинні усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави в 

цілому – за здоровими поколіннями, бо фізично і морально здорова людина здатна 

творити і приносити користь іншим людям. Тому фахівці приділяють великої уваги 

саме психолого-педагогічним заходам щодо формування здорового способу життя 

молоді та усвідомлення нею цінностей здоров’я. Саме у молоді роки відбувається 

сприйняття певних норм і зразків поведінки, накопичення відповідних знань та 

вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів 

та уявлень.  

Зважаючи на вище зазначене фахівці відділення психологічного забезпечення 

згідно Порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, 

працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських 

постійно виконують функції психологічного забезпечення. А саме: вивчають, 

розробляють, впроваджують, супроводжують, проводять інтерактивні заняття, 

тренінги із питань формування у курсантів (слухачів) усвідомлених мотивів до 

навчальної діяльності, розвитку комунікативних якостей, пізнавальних функцій 

особистості, стресостійкості, здатності ефективно діяти в екстремальних ситуаціях, 

виважено та швидко приймати рішення в умовах дефіциту часу.  

Організація роботи з даного питання будується: цілеспрямовано, послідовно, 

структуровано, планово. Заняття, тренінги, інтерактивні ігри розробляються 

відповідно вимог. Вся робота з утвердження здорового проводитися обдумано, 

ґрунтовно, комплексно та систематично, підпорядковуючись одній меті. Починаючи 

з вересня 2019 фахівці відділення психологічного забезпечення розробили та 

впровадили інтерактивні тренінги та заняття, які підвищили фаховий рівень освіти 

курсантів ДДУВС. 

На сьогодні спостерігається плідний результат такої поглибленої роботи.  

1. Курсанти навчилися ефективно спілкуватися тобто усвідомили навички 

уміти слухати і чітко висловлювати свої думки, відкрито виражати свої почуття, 

співчувати та розуміти почуття; потреби і проблеми інших людей.  

2. Оволоділи невербальними засобами комунікації: жестами, мімікою, 

інтонацією тощо. Вміють розрізняти і розв’язувати конфлікти поглядів на основі 

толерантності та за допомогою конструктивних переговорів. 

3. Засвоїли навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації, 

вміють відстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, 

зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних 

речовин; знають як уникати небезпечних ситуацій і адекватно діяти при загрозі 

насилля. Уміють передбачати наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей, 
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враховуючи власні можливості та життєві обставини; здатні обирати оптимальні 

рішення. 

4. Реально оцінюють свої здібності й можливості, а також адекватно 

сприймати оцінки інших людей, тренують волю, працьовитість, наполегливість. 

Керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями навчаються планувати свою 

діяльність, та розподіляти час. Враховуючи аналіз можливостей і обставин 

визначають пріоритети.  

5. Починаючи з перших днів навчання набувають досвіду самоконтролю.  

Отже, слід пам’ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди здорового способу 

життя направлена на вирішення важливої задачі, основна мета якої – збереження 

майбутнього нації! Успіх всіх проведених заходів залежить від того, наскільки 

свідомо ставиться кожен громадянин до охорони та зміцнення свого здоров’я та 

здоров’я оточуючих його людей. 

Під час реформування та модернізації освітнього процесу в Україні, одним із 

головних компонентів якого є перехід на компетентнісний підхід, поняття 

здоров’язбережувальної компетентності набуває пріоритетне значення в сучасній 

освітній парадигмі. Впровадження здоров’язбережувальних компетенцій є 

важливою складовою у професійному зростанні курсантів ЗВО.  
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СУЧАСНА РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У РОБОТІ  

З ОСОБАМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ  

У КОНФЛІКТІ ІЗ ЗАКОНОМ 

 

Сьогодні в Україні гостро стоїть питання психологічної безпеки громадян, 

як важливого чинника ментального здоров’я нації. 27 грудня 2017 року Кабінетом 

Miнicтpiв України схвалено Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в 

Україні на період до 2030 року. Серед завдань, визначених Концепцією щодо 

розв’язання проблем у сфері охорони психічного здоров’я, заплановано 

впровадження заходів профілактики суїцидів серед ociб, які відбувають 

покарання у виді позбавлення волі; впровадження пробаційних програм для oci6, 

які звільнені від відбування покарання з випробуванням і перебувають на обліку 

служби пробації, заходів профілактики рецидивів поширених тяжких психічних 

розладів та залежностей, заходів роботи з працівниками пенітенціарної системи з 

метою профілактики психічних розладів і вироблення стресостійкості під час 

несення служби [1, с. 3]. 

Саме тому, одним із напрямів реформування кримінально-виконавчої 

служби України є удосконалення діяльності психологів. Це передбачає комплекс 

заходів, які спрямовані на удосконалення надання психологічної допомоги 

засудженим та особам, узятим під варту. Для вирішення цього питання була 

створена спеціальна робоча група при Департаменті кримінально-виконавчої 

служби Міністерства юстиції України (далі – ДКВС). 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 04.11.2013 року 

№ 2300/5 «Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із 

засудженими», психолог установи виконання покарань, слідчого ізолятора 

входить до складу соціально-психологічної служби установи, основною функцією 

якої є вивчення засуджених та oci6, взятих під варту, з метою зменшення 

негативного впливу на особистість від перебування в умовах ізоляції від 

суспільства. На наш погляд, треба відокремити психологічний напрям діяльності 

та створити «психологічне бюро» на правах відділу в пенітенціарних закладах. 

На працівників цього підрозділу покласти функції «психологічного забезпечення 

та супроводження процесів виконання та відбування покарань». Психологи 

отримують можливість більше зосередитися на професійній складовій діяльності, 

а не виконувати інші функції, бо це негативно впливає на результати їх роботи. 
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Чисельний штат «психологічного бюро» не повинен залежить від кількості 

засуджених в установі. За нашими підрахунками, для ефективної психологічної 

роботи у місцях позбавлення волі потрібно 7 психологів. Це обумовлено 

основними завданнями та напрямами діяльності, що покладені на психологів 

установ виконання покарань [2]. 

Пенітенціарна психологія переживає стагнацію, але існує велика кількість 

нових напрацювань у різних галузях психології, що можна і треба адаптувати та 

використовувати в практичній діяльності. Наприклад: психологічна аутопсія, 

психологія людини за почерком, безконтактна детекція брехні; психолінгвістика, 

ведення переговорної діяльності тощо. Не треба забувати про доцільність 

психологічних тренінгів, ігор, психопросвітницької діяльності та пропаганди 

здорового способу життя. 

Окрім вищесказаного, реформування діяльності психологічної служби 

потребує вирішення таких питань: розробка та впровадження нового положення про 

психологічне бюро пенітенціарних закладів; проведення наукових досліджень і за їх 

результатами розробляти та впроваджувати методичні рекомендації в діяльність 

пенітенціарних психологів; розширення повноважень психологів, які працюють з 

засудженими; приведення матеріально-технічного та науково-методичного 

забезпечення діяльності психологічних служб до вимог сучасності; збільшення 

функціональних приміщень. Окрім робочих кабінетів та кімнат психоемоційного 

розвантаження доцільно мати клас тестування; кризовий стаціонар для засуджених, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, але не потребують медичного 

нагляду; залу для фізичної реабілітації засуджених тощо; укомплектування посад 

психологами, які мають відповідну фахову освіту; розробку системи стимулювання 

та заохочення пенітенціарних психологів; впровадження досвіду неформального 

навчання та підвищення кваліфікації на прикладі проведення Літніх професійних 

психологічних шкіл з метою обміну досвідом і запрошення науковців для 

проведення майстер-класів; заборони використовувати працівників психологічної 

служби до заходів, не пов’язаних з їх функціональними обов’язками. 

Таким чином, у зв’язку з реформуванням кримінально-виконавчої служби 

України потрібно переглянути роль і місце психологічної роботи серед 

засуджених, спрямувати її на вирішення завдань, пов’язаних зі збереженням 

психічного здоровця особистості, створення умов психологічної безпеки 

громадян, як важливого чинника ментального здоров’я української нації. 
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АКАДЕМІК В. М. СИНЬОВ І ПЕНІТЕНЦІАРНА НАУКА ТА ПРАКТИКА 

(до 80-річчя від дня народження) 

 

Вітчизняна психологія та педагогіка має всі підстави для того, щоб виділити 

ряд визначних імен вчених, які визначають їх сучасний стан і слугують 

орієнтиром для майбутнього. Ім’я доктора педагогічних наук, професора, 

академіка НАПН України, заслуженого юриста України Віктора Миколайовича 

Синьова належить до цієї плеяди вчених-новаторів. Сфера наукових інтересів 

дослідника завжди відзначалася особливо широким спектром.  

Закінчивши дефектологічний факультет КДПІ ім. М. Горького та 

аспірантуру Інституту дефектології АПН СРСР, він вже в молоді роки стрімко 

увійшов у когорту кращих фахівців корекційної педагогіки колишнього 

Радянського Союзу. Дослідженням В. Синьова завжди характерними є такі 

ознаки, як високий рівень теоретичного компоненту, а також їхня всебічна 

практична спрямованість. Поряд із проведенням широкомасштабної 

дослідницької роботи, спрямованої на вдосконалення корекційно-виховного 

процесу спеціальних шкіл, В. Синьов у 60–70-ті рр. проявляє себе талановитим 

організатором підготовки педагогічних кадрів, працюючи доцентом, заступником 

декана дефектологічного факультету столичного педагогічного інституту.   

Особливими науковими здобутками В. Синьова характеризується його робота 

у відділі дефектології НДІ педагогіки України. Важливою науково-практичною 

значимістю для педагогічної теорії й практики стали результати досліджень вченим 

різних аспектів соціалізації учнів із особливостями розумового розвитку. Новим 

етапом у науково-педагогічній діяльності В. Синьова став його прихід у колектив 

Київського Інституту внутрішніх справ при НАВСУ, в якому він пройшов шлях від 

доцента кафедри психології та педагогіки до першого проректора з навчальної 

роботи, завідувача кафедри правової та соціальної педагогіки. Органічно 

продовжуючи розвивати вивчення методологічних і практичних основ дефектології, 

дослідник спільно із своїми колегами, за більш ніж двадцятирічний творчий шлях, 
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заклав основи нових наукових напрямків у психолого-педагогічній науці. Серед 

вагомих здобутків вченого перш за все необхідно наголосити на тому, що ним та під 

його науковим керівництвом було зроблено радикальні зміни в переосмисленні 

теоретичних та практичних засад пенітенціарної педагогіки, яка з виправно-трудової 

педагогіки стала дійсно педагогікою каяття – пенітенціарною. Завдяки зусиллям 

В. Синьова та його колег-однодумців О. Беци, Г. Радова, О. Севєрова, 

В. Сулицького, Д. Ніколенка, С. Жеваги, В. Кривуши, В. Ковальця, В. Любченка та 

інших було започатковано основи сучасної не тільки пенітенціарної педагогіки, а й 

всієї пенітенціарної теорії та практики. Характерною рисою педагогічних поглядів 

В. Синьова у сфері пенітенціарної педагогіки стало те, що він розглядає побудову 

взаємодії персоналу установи виконання покарань і засудженого з позицій 

педагогіки співпраці. 

Новаторство педагогіки співпраці, на думку вченого, проявляється перш за 

все в тому, що воно сприяло «олюдненню» особистості людини, яка переступила 

межу закону. Подібне бачення взаємодії педагога пенітенціарної установи та 

засудженого вимагає від першого психологічного на лаштування на якісно новий 

тип стосунків, що вимагають від нього чіткого дотримання певних психологічних 

установок, а від другого – щирого бажання змінити своє життя на краще. До цих 

психологічних установок, що слугують запорукою реалізації педагогіки співпраці 

в місцях позбавлення волі В. Синьов відносить: 

–на упереджуючу увагу до особистості будь-якого засудженого з усіма його 

складностями, протиріччями (що протистоїть тенденції до запрограмованого 

відторгнення засудженого з боку співробітників);  

–на пошук позитивного в особистості та опору на нього в процесі 

ресоціалізації;  

–на оптимістичний прогноз в оцінці перспектив особистісних змін 

засудженого;  

–на емпатичне (співчуваюче) розуміння засудженого і його психічного 

стану, що передбачає вміння «подивитися на світ з позиції іншого»;  

–на відкрите, довірливе спілкування із засудженими;  

–на надання йому для подолання труднощів, досягнення успіху в різних 

видах і ситуаціях життєдіяльності, корекції статусу особистості в соціальному 

оточенні;  

–на глибинне вивчення і розкриття справжніх мотивів і зовнішніх обставин, 

що викликають вчинки і дії засудженого, з урахуванням його характерологічних 

здібностей і прийняття на цій підставі оптимальних психолого-педагогічних 

рішень.   

Запропоновані В. Синьовим ціннісні компоненти (установки) педагогіки 

співпраці, знаходяться в безпосередній єдності з її технологічними компонентами, 

тобто володінням персоналом пенітенціарних закладів певними різноманітними 

способами здійснення професійної психолого-педагогічної діяльності, 
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спрямованої на всебічне вивчення та ресоціалізацію засуджених. Професором 

В. Синьовим було запропоновано оригінальні підходи до реалізації традиційних 

методів роботи із засудженими (бесіда, спостереження, узагальнення незалежних 

характеристик, вивчення документації, анкетування, аналіз продуктів діяльності 

тощо), а також психолого-діагностичних методик, що цілком можливо адаптувати 

до умов роботи співробітників установ.  

Важливим науково-практичним досягненням В. Синьова стало і те, що ним 

спільно із В. Кривушею було проведено дослідження стосовно творчого 

запровадження в практику діяльності виховних колоній для засуджених підлітків 

педагогічної спадщини А. Макаренка. Для гуманізації діяльності виправних 

установ і підвищення ефективності процесу виправлення злочинців у сучасну 

пенітенціарну педагогіку і виховну роботу з засудженими в установах вноситься, 

як зазначають ці науковці, низка принципово нових положень. Це, передусім, 

подолання деформації у взаємовідносинах співробітників-вихователів і 

засуджених, тобто формування й реалізація таких особистісних установок 

суб’єктів виховної системи щодо її об’єктів, як шанобливе ставлення до 

особистості кожного засудженого, пошук позитивного в особистості та опора на 

нього в педагогічному процесі; емфатичне розуміння особистості та її емоційного 

стану; створення для засудженого реальних перспектив поліпшення свого 

становища (соціального статусу); відкрите довірливе спілкування й контактна 

взаємодія; надання засудженим психологічної та іншої допомоги для подолання 

труднощів у різноманітних ситуаціях, оптимістичний прогноз в оцінці перспектив 

позитивних змін в особистості; активізація самосвідомості особистості й апеляція 

до її інтелектуального потенціалу; зміцнення й розширення позитивних 

соціальних зв’язків засуджених, самокритичний аналіз і самокорекція 

вихователем власної особистості та діяльності.  

Всебічне вивчення В. Синьовим і вченими КІВС практики роботи 

пенітенціарних установ свідчить про можливості формування колективістських 

взаємовідносин у середовищі засуджених. Для цього, на їх думку, потрібно 

структурно реорганізувати формальні утворення на основі ідеї А. Макаренка про 

первинний колектив, педагогічне керівництво ним, його функціонування та 

розвиток. Актуальним у цьому плані є і Макаренківські положення про 

активізацію різноманітних видів соціально корисної колективної діяльності, 

посилення її особистісного смислу, творчої спрямованості та самостійності, 

розвиток суб’єкт-суб’єктних відносин. На практичне підтвердження вчення 

А. Макаренка педагогами Київського інституту внутрішніх справ – на той час 

єдиного в Україні вищого навчального закладу пенітенціарної системи – було 

проведено спеціальні дослідження ефективності діяльності виховних колоній, де 

неповнолітніх засуджених залучали до різноманітної соціально корисної та 

особистісно-значущої колективної творчої діяльності, яка вимагала від них 

співчуття, милосердя, доброти і відповідала їхнім віковим та індивідуальним 
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особливостям, запитам та інтересам. Це, наприклад, шефство над будинками для 

сиріт і дітей, які втратили батьківську опіку, навчання національних ремесел, 

підготовка до звільнення й майбутнього сімейного життя тощо. Дослідження 

показали: чим багатший зміст і різноманітні форми й методи перевиховання 

неповнолітніх, тим швидше відбувається їхня ресоціалізація. Неабияке значення 

при цьому має єдність виховних впливів на інтелектуальні, емоційно-вольові, 

ціннісно-мотиваційні компоненти їхньої свідомості та поведінки.  

Глибоко вивчаючи психолого-педагогічні аспекти діяльності виховних 

колоній, В. Синьов, як вчений-дефектолог, насамперед прагнув вивчити широкий 

спектр вихованців із особливостями фізичного та психічного розвитку. 

Результатом цих багаторічних досліджень стала низка наукових праць, що 

ґрунтувалися на методологічній та пенітенціарної теорії. Всебічне вивчення 

підлітків, а згодом і дорослих засуджених з тими чи іншими особливостями 

психофізичного розвитку, дало змогу В. Синьову та його колегам О. Севєрову, 

Д. Ніколенку, А. Рождественському та іншим заявити про створення нового 

наукового напряму, що інтегрував у собі найсучасніші досягнення пенітенціарної 

та дефектологічної науки – пенітенціарної дефектології. Помітним явищем у 

розвитку цієї галузі знань був вперше у колишньому Радянському Союзі захист 

під науковим керівництвом академіка В. Синьова кандидатської дисертації 

О. Гришко, яка була присвячена всебічному вивченню мотиваційної сфери 

розумово відсталих засуджених підлітків. Значимим успіхом вченого стало і 

дослідження його учениці Т. Харченко питань пенітенціарної психології. 

Будучи людиною високої загальної та педагогічної культури В. Синьов 

постійно і особливо відповідально ставиться до формування особистості офіцера  

правоохоронних органів. Бачення офіцера людиною, що є носієм високої моралі 

спонукало В. Синьова спільно їх В. Медведєвим вивчати протягом тривалого часу 

прояви професійної деформації в співробітників органів внутрішніх справ. 

Професійна деформація – явище, яке для людини руйнівний все проникаючий 

характер, що врешті-решт призводить до професійної непридатності 

правоохоронця.  

Дослідженню цих проблем, а також вивченню питань недопущення 

професійної деформації й було присвячено першу в Україні докторську 

дисертацію із юридичної психології В. Медведєва, наукове керівництво якою 

здійснював професор В. Синьов. Доречно буде зазначити, що кількість 

докторських та кандидатських дисертацій із різних галузей права, педагогіки та 

психології, що були виконані під керівництвом вченого сягає вже ста.  

Однією з важливих умов недопущення профілактики професійної 

деформації, на думку вченого, є педагогічно виважене формування та 

удосконалення професійної культури правоохоронця нового покоління, що є 

актуальною для теорії і практики підготовки та безперервної післядипломної 

освіти співробітників органів внутрішніх справ. При цьому принципово 
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важливим, наголошує академік, є виховання в правоохоронців системи 

професійно значущих для якісного виконання соціально-педагогічних функцій 

особистісних властивостей, зокрема таких, як: соціальна відповідальність; 

готовність прийти на допомогу в поєднанні з провідним місцем цінностей 

служіння людям і закону в підсистемі духовно-аксіологічних властивостей 

особистості; перцептивні здібності (здатність швидко і адекватно розуміти інших 

людей, у тому числі емпатично, бути одночасно уважним до багатьох об’єктів 

тощо);  емоційна стабільність у поєднанні з умінням емоційно забарвлено 

передавати інформацію; особистісний динамізм (інтерактивність) як здатність 

впливати на інших людей;  вольові якості; висока мовленнєва культура; здатність 

до антиципації (прогнозу розвитку подій, поведінкових явищ); креативність 

(здатність до творчих, нестандартних рішень) у поєднанні з професійними 

стереотипами діяльності.  

Поряд із розвитком цих значущих соціально-педагогічних функцій 

правоохоронцеві, вважає В. Синьов, вкрай необхідно володіти конкретними 

методами і прийомами активізуючого або гальмуючого виховного впливу на 

особистість та різні малі і великі соціальні групи (роз’яснення, доведення, 

переконання, дискусія, «вибух», приклад, прохання, прояв доброти і турботи, 

комплімент, пробудження і активізація гуманних почуттів, наказ, заборона, прояв 

компетенції, натяк, попередження про наслідки, іронія та ін.), а також уміти ці 

прийоми адекватно вибірково застосовувати.  

Особливого значення з точки зору формування в правоохоронця таких 

особистісних рис і компетенцій, які сприяли б якісному виконанню соціально-

педагогічних функцій і підвищенню авторитету пенітенціаристів, а також інших 

силових структур серед населення, набуває проблем в залучення співробітників 

ОВС та ДПтС, військовослужбовців уже з курсантської лави до повноцінного 

самовиховання, що є запорукою, на думку дослідника, створення стійкої 

(на майбутнє життя) мотивації самопізнання і самовдосконалення об’єктивності 

рефлексій у діяльності, поведінці, людських взаєминах.  

Особливо цінним для теорії виховання є висновок академіка В. Синьова про 

те, що сама по собі педагогічна культура особистості як гуманітарна цінність, 

включаючи, безумовно, етичні та естетичні компоненти, але не обмежуючись ними, 

при її сформованості в людині сприяє не тільки якісному виконанню нею 

різноманітних, не лише професіональних, соціальних ролей (у сімейній сфері), але й 

значною мірою забезпечує авторитет такої людини і повагу до неї в суспільстві.  

За більш ніж п’ятдесятирічну активну науково-педагогічну діяльність 

академік здійснив розробку та модернізацію навчальних планів і програм для 

різних типів спеціальних шкіл, для педагогічних навчальних закладів та для 

закладів освіти МВС України. За його науковим і організаційним керівництвом та 

при активній авторській участі було створено відомі праці з теорії виховання та 

навчання, відомі праці з олігофренопедагогіки, що є важливими підручниками та 
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навчальними посібниками для студентів, курсантів закладів освіти МВС України, 

педагогів-практиків. Ціла низка навчальних посібників із проблем пенітенціарної 

педагогіки, підготовлених авторським колективом на чолі із В. Синьовим, 

завоювали широке визнання і стали хрестоматійними книгами як для курсантів, 

так і для офіцерів пенітенціарної системи.  

Критично оцінюючи кадрове забезпечення правоохоронних органів із 

позицій їхньої психолого-педагогічної умілості, вчений завжди дотримується 

позицій, що головне завдання вищої школи не вчити студента чи  курсанта, а 

навчити його вчитися, враховуючи при цьому його особистість, індивідуальність. 

Дійсно, викладач повинен не радіти, що як і коли роботи, а показати альтернативу 

вибору, як її знайти, навчити самому процесу пошуку. Курсант, у сою чергу, 

спираючись на знання та особистий досвід, вибирає і планує свої дії в навчанні. 

Керуючись таким баченням підготовки офіцера в навчальному закладі, В. Синьов 

спільно із своїми однодумцями на початку 90-х років, вперше на Україні 

започаткували в системі МВС підготовку психологів для органів виконання 

покарань і міліції. Історія життя  психологічного факультету КІВС дає нам 

підстави визначити певні тенденції розвитку підготовки психологічних кадрів:  

– орієнтація на створення науково-педагогічного комплексу: вищий 

навчальний заклад – наукові інститути НАПН України (психології, педагогіки, 

спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, педагогіки та 

психології професійної освіти дорослих ін.) – установа виконання покарань, 

підрозділ ОВС;  

– впровадження елементів системи навчання курсантів і слухачів за 

індивідуальними планами з розвитком їхньої науково-дослідної роботи та 

проблемних групах;  

– гуманізація та демократизація навчання як стиль взаємовідносин 

викладачів і курсантів, що є умовою посилення індивідуального виховного 

впливу на вихованців;  

– впровадження курсантсько-викладацького самоврядування, формування 

через роботу курсантської ради факультету навичок організаторської діяльності;  

– розвиток професійно-пізнавальної активності курсантів на основі 

впровадження нових методів викладання, найновіших технічних засобів 

навчання;   

– розширення міжвузівських та міжнародних контактів спеціалістів.  

Розпочата В. Синьовим, О. Северовим та іншими вченими принципово нова 

справа зі створення психологічної служби в пенітенціарній системі та в ОВС буде, 

на їх думку, лише тоді успішною, коли вона базуватиметься на принципах 

першонеобхідності, а не кон’юнктури. Напевно, що далеко не випадково, 

професор Київського університету ім. Св. Володимира Д. Тальберг ще аж у 

1876 році стверджував: «Тюрма має справи з внутрішнім світом людини, з 

моральними хворобами та аномаліями, саме тому знання психологічні, безумовно, 
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необхідні для успіху. Не буде сказано занадто, коли зазначимо, що сума і якість 

людських знань у сфері психології складають першооснову, на якій базується 

майбутнє тюремного питання».  

Демократичні перетворення, що визначають облік сьогодення, зокрема й 

психолого-педагогічної науки, насамперед сприяють зростанню соціальної ролі 

особистості на основі розробки життєздатної системи забезпечення духовного 

самовдосконалення людини, формування інтелектуального та культурного 

потенціалу суспільства. Саме тому ці процеси, на думку академіка 

Віктора Миколайовича Синьова, зобов’язують нас принципово по-іншому 

переосмислити минуле, що якраз і дасть змогу виробити нове бачення 

майбутнього психолого-педагогічної теорії та практики [1-13]. 
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АРТ-ТЕРАПІЯ: СУТЬ, МОЖЛИВОСТІ РОБОТИ З КУРСАНТАМИ ТА 

СТУДЕНТАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Особливості використання арт-терапевтичних технологій роботи з курсантами 

та студентами у закладах вищої освіти не були предметом спеціального вивчення. 

У вітчизняній психолого-педагогічної науці зроблено лише окремі спроби 

використання потужного потенціалу арт-терапевтичних технологій у роботі в ЗВО. 

До того ж, як свідчить освітня практика, курсанти та студенти ЗВО знайомі лише з 

окремими елементами арт-терапевтичних технологій.  

Постановка проблеми. Український освітній простір знаходиться в 

постійному пошуку нових форм індивідуалізації та гуманізації навчально-виховного 

процесу. Саме тому значна увага науковців та практиків сучасності звертаються до 

передового досвіду використання арт-терапії як особливої технології, що забезпечує 

індивідуальний підхід до кожної людини, діагностику, корекцію та формування 

ціннісного ставлення до себе й оточуючого її світу. Особливої актуальності у 

необхідності використання методів арт-терапії, на наш погляд, набуває сьогодні 

робота психологів та фахівців ЗВО з курсантами та студентами. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей використання арт-

терапевтичних технологій у процесі роботи з курсантами та студентами ЗВО. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «арт-терапія» 

використовується в нашій країні порівняно недавно. Первинна основа арт-

терапевтичних технологій — архаїчні форми мистецтва, що зберігалися в народній 

творчості, яка характеризується наївністю, безпосередністю, опорою на символічну 

мову несвідомого і які є джерелом душевного здоров’я людини [1]. Мистецтво, як 

зазначає О. Медвєдєва, є «джерелом нових позитивних вражень, воно породжує нові 

креативні потреби та способи їх задоволення в тому чи іншому виді мистецтва. 

Підвищення естетичних потреб людини активізує потенційні можливості у 

практичній художній діяльності та творчості – це і є реалізацією соціально-

психологічної функції мистецтва» [1, с. 20].  

Як стверджують провідні фахівці, традиції реалізації терапевтичного та 

психокорекційного потенціалу мистецтва існують стільки, скільки існує людство. 

Проте, як окремий науковий напрям психології, арт-терапія виокремилася лише на 

початку ХІХ століття, коли французький лікар психіатр Ж. Ескероль у якості 

експериментального лікування ввів музикотерапію у психіатричні заклади. Що ж 

стосується офіційного введення терміну «арт-терапія» в науковий обіг, то ця подія 
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датуються 1938 роком, коли британський художник А. Хілл уперше описав свій 

досвід роботи із хворими на туберкульоз. 

Окрему увагу варто приділити дисертаційному дослідження Е. Морісон 

(Amy Morrison «Understanding Children’s Preferences in Art Making: Implications for 

Art Therapy», Lesley University, 2013), яка досліджувала вплив уподобань на 

розуміння й інтерпретацію продуктів арт-терапевтичної творчості. У даному 

дослідженні вона підтвердила, що естетичні смаки та вподобання людей формують 

їх інтереси, а також впливають на весь наступний життєвий досвід.  

О. Іонов, виокремлює соціальний аспект життя, у якому арт-терапія може 

стати ключем до діалогу людей з іншими членами суспільства, що допомагаю 

руйнувати бар’єри комунікації, та сприяють інтеграції та розвитку особистості 

[4, с. 12–13]. Окрему увагу дослідники приділяють і питанням формування 

соціокультурного досвіду засобами арт-терапії.  

Що стосується історії становлення та розвитку арт-терапії в незалежній 

Україні, то свій початок вона бере із дисертаційних досліджень І. Дмитріювої, 

У. Дутчак, І. Кузави, Л. Куненко, З. Ленів, І. Лисенкової, О. Наконечної, О. Філь, 

І. Чернухи та інші, присвячених впливу психокорекційного та психотерапевтичного 

потенціалу мистецтва й художньо-творчої діяльності на гармонійний розвиток 

людини.  

На думку О. Філь, питання використання арт-терапії, її окремих елементів 

поступово набираю популярності, адже «у складних суспільних умовах все більше 

зростає коло проблем, які потребують психологічного вирішення: несприятливий 

соціальний досвід, втрата ціннісних орієнтацій, деформація відносин у суспільстві та 

родині тощо» [5, 12]. 

Арт-терапія володіє ефективним ресурсом ціннісного виховання курсантів та 

студентів ЗВО, оскільки сприяє формуванню відчуття власної цінності, подолання 

страху майбутньої життєвої та професійної самореалізації, що створює найкращі 

умови для формування ціннісного ставлення до власного життя через використання 

світоглядно-ціннісного потенціалу творів мистецтва. Спектр проблем, які 

вирішуються за допомогою технік арт-терапії дуже великий, а саме: внутрішні та 

міжособистісні конфлікти, кризові стани, травми, екзистенціальні та вікові кризи, 

втрати, після стресові ситуації, невротичні розлади та багато інших станів та 

захворювань.  

Видами арт-терапії є: бібліо-терапія, казко-терапія, маско-терапія, кольоро-

терапія, фото-терапія, відео-терапія, музикотерапія, ігро-терапія, анімаційна терапія, 

орігамі, робота з глиною, терапія з піском. Як будь-яке творче заняття, арт-терапія, 

зрозуміло, вдосконалює мислення але головна на нашу думку її функція – це 

здатність заспокоїти, допомогти розслабитися і виплеснути негативні емоції, думки, 

почуття. Сьогодні арт-терапія - це пластичний, активний напрям, що розвивається, 

напрям, який постійно розширює сферу свого застосування. Методи арт-терапії 

зв’язують воєдино інтелект людини і його почуття, потребу в самоаналізі, світ 
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тілесний і світ духовний. Як приклад роботи з курсантами та студентами ЗВО, 

пропонуємо розглянути один із напрямків арт-терапії, краплетерапію. 

Ця техніка сприяє вираженню людиною своїх проблем і переживань. Адже 

дуже часто людина не може визначити словами, що вона зараз відчуває і, як 

наслідок, не може знайти вихід зі складної ситуації. Особливо підліткам, курсантам, 

студентам ЗВО, набагато легше проявити себе, описати свою проблему будь-яким 

видом художньої творчості, ніж словами. 

Краплетерапія – хороший спосіб самовираження і підняття самооцінки творчо 

обдарованих курсантів та студентів. Для занять краплетерапією необхідний такий 

набір «інструментів»: стаканчики з кольоровою водою (у воді розведені акварельні 

фарби різних кольорів – жовтий, зелений, синій, червоний, коричневий, чорний і 

білий), звичайні скляні піпетки з гумовими наконечниками, дошка для ліплення із 

пластику білого кольору, листи щільного паперу, серветки для рук. Основний 

принцип роботи полягає в наступному: набираємо піпеткою кольорову воду і 

«малює» крапельками на пластиковій дошці або папері. Стан під час малювання 

дуже близький до стану медитації, що сприяє розвитку та інтеграції особистості. 

Найбільш сприятливими психологічними умовами підвищення рівня 

соціально-психологічної підтримки курсантів та студентів ЗВО є: цілеспрямований 

систематичний психологічний вплив на особистість із урахуванням індивідуальних 

психофізичних особливостей; поєднання традиційних методів навчання та арт-

терапії в навчально-виховному процесі; збагачення змісту виховної роботи методами 

арт-терапії (музикотерапії, казкотерапії, ігротерапії та ізотерапії. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАПОРУКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПСИХОЛОГА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ МВС УКРАЇНИ 

 

Заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання (далі - ЗВО), з метою 

набуття необхідних професійно-психологічних якостей здійснюють підготовку 

курсантів (слухачів) та проводять заходи із психологічного супроводження 

освітнього процесу за такими напрямами, як: психологічне вивчення об’єктів 

системи психологічного забезпечення; психологічна підготовка; 

психопрофілактична робота; підтримка та оптимізація соціально-психологічного 

клімату в колективах; психологічне супроводження освітнього процесу у ЗВО [1].  

Також психологи ЗВО забезпечують якісне, результативне та ефективне 

проведення психологічних заходів, ведення обліку та подання звітної інформації. 

Психологічне вивчення об’єктів системи психологічного забезпечення ЗВО зі 

специфічними умовами навчання має свої певні особливості. З огляду на широкий 

спектр функціональних обов’язків та напрямів діяльності психолога, вивчення має 

бути легким в аналізі та обробці, задля швидкої підготовки довідки про результати 

вивчення, а також тривати мінімум часу. 

Психологічна підготовка має на меті формування у працівників ЗВО, 

курсантів (слухачів) професійно-психологічної надійності, готовності до 

різноманітних умов службової діяльності та навичок комунікації. Психологічна 

підготовка здійснюється проведенням навчальних та практичних занять, таких як: 

тренінги, ділові ігри та моделювання ситуацій. 

Психопрофілактична робота - комплекс організаційних, просвітницьких, 

психопрофілактичних заходів, які реалізуються шляхом діагностики, 

просвітницьких заходів, консультування, психокорекції, кімнат психологічної 

саморегуляції та психотренінгових комплексів. 

Вивчення стану соціально-психологічного клімату в колективах ЗВО має на 

меті моніторинг на систематичній основі, для визначення умов, причин та чинників, 

що сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності працівників ЗВО та 

курсантів. Вивчення взаємин в колективах здійснюється шляхом анкетування та 

соціометричних досліджень. На їх основі здійснюється підготовка довідки про 

результати проведення вивчення та надання рекомендацій для підвищення 

ефективності професійної діяльності колективів, а також проведення заходів 
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корекції внутрішньоколективних відносин, надання відповідних рекомендацій для 

підвищення ефективності професійної діяльності колективів. 

Психологічне супроводження освітнього процесу у ЗВО – комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення адаптації курсантів (слухачів) до умов навчальної і 

подальшої службової діяльності, сприяння їх особистісному зростанню та 

професійному становленню. Цей напрям реалізується шляхом здійснення відповідних 

психологічних заходів, а саме: анкетування, спостереження, індивідуальне або 

групове консультування, проведення тренінгів, навчання курсантів (слухачів) 

основним психологічним методам та прийомам саморегуляції для формування 

навичок ефективної адаптації до умов подальшої професійної діяльності.  

Враховуючи вищевикладене існує необхідність впровадження програмного, 

технічного, інформаційного, організаційного та правового забезпечення 

інформаційних систем у повсякденну діяльність психолога ЗВО зі специфічними 

умовами навчання для підвищення його результативності та ефективності.  

Особливо актуальним це є у даний час, через поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

та вжитим заходам запобіганню поширення хвороби. У зв’язку із цим виникла 

нагальна потреба у дистанційному психологічному супроводі працівників, курсантів 

(слухачів) ЗВО зі специфічними умовами навчання. 

З можливих варіантів оптимізації праці є використання дистанційних ресурсів 

таких, як «хмарні» технології та програми (застосунки). 

Під «хмарними» технологіями розуміють технології розподіленої обробки 

даних, в якій комп’ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві Інтернет-

сервісу [2, с.14].  

Основними перевагами застосування «хмарних» технологій у роботі 

психолога ЗВО є [3]: 

- вільний та швидкий доступ до матеріалів та документів, як психологу 

так і об’єктам системи психологічного забезпечення з будь-якої точки України та 

будь-якого ґаджету (смартфон, ноутбук, планшет, стаціонарний комп’ютер) який 

має доступ до мережі Інтернет; 

- широкий функціонал можливостей для редагування та створення 

документів, навчальних та діагностичних матеріалів з будь-якої точки України та 

будь-якого ґаджету (смартфону, ноутбука, планшета, стаціонарного комп’ютера), 

який має доступ до мережі Інтернет;  

- легкість у використанні; 

- зменшення матеріальних витрат; 

- зменшення часових витрат на вивчення та обробку тощо. 

Такі дистанційні ресурси можуть бути використані за основними завданнями 

(напрямами) системи психологічного забезпечення в ЗВО, як:  

1. Психологічне вивчення об’єктів системи психологічного забезпечення - 

можливо реалізувати використанням формалізованих методик (опитувальників, 
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тестів) в електронному вигляді, які надаються респондентам, а також результати 

вивчення яких отримує психолог для подальшої обробки та інтерпретації; 

2. Психологічне супроводження освітнього процесу у ЗВО - використання 

електронних анкет, проведення індивідуальних або групових консультацій через 

засоби відеоконференції, проведення дистанційних занять та підготовки курсантів 

(слухачів). Створення автоматизованих баз даних з результатами та допуском до 

інформації лише уповноваженим особам; 

3. Психологічна підготовка об’єктів системи психологічного забезпечення 

– проведення дистанційних та практичних навчальних занять з використанням 

відеоконференції, з можливістю контрольних тестувань для визначення рівня 

засвоєння навчального матеріалу; 

4. Психопрофілактична робота щодо об’єктів системи психологічного 

забезпечення - використання психодіагностичних досліджень, проведення заходів та 

вправ в електронному вигляді, індивідуальних консультацій через засоби зв’язку; 

5. Вивчення стану соціально-психологічного клімату в колективах – 

здійснення моніторингу стану соціально-психологічного клімату, визначення умов, 

причин та чинників, що сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності 

працівників ЗВО та курсантів (слухачів) за допомогою проведення онлайн 

анкетування. 

Таким чином використання дистанційних ресурсів  може оптимізувати роботу, 

зменшивши витрати часу на вивчення та обробку інформації, надання рекомендацій 

та консультацій працівникам або курсантам (слухачам), які знаходяться поза зоною 

дислокації психологів . А збереження великих масивів даних результатів та швидкий 

доступ до них уповноваженим особам, може поліпшити показник результативності 

психологів ЗВО із специфічними умовами навчання МВС України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОІГОР ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ЯК 

АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНИМ НАВИЧКАМ 

 

У сучасних умовах цифровізації освіти, застосування відеоігор як 

адаптивних технологій для навчання майбутніх фахівців різних спеціальностей 

соціальним навичкам є актуальним і потребує спеціального дослідження. 

У роботі [4] зазначено, що на початку ХХ століття поширеною була теорія 

гри К. Грооса, яку визначали як «теорію вправ та виховання». Вчений 

обґрунтував соціальність гри, як спосіб приєднати людину до соціуму через 

добровільне дотримання правил. Описав основні фактори, які впливають на 

людину під час гри: відповідальність за себе та команду, повага до правил, спроба 

показати себе, шляхетність, формування здатності до освіти. 

Вчені виділяють те, що приваблює людину у грі: задоволення; відпочинок; 

застосування досвіду, який не був використаний у житті; пізнавання світу; спроба 

показати себе; можливість комунікації з іншими гравцями; отримання досвіду [4]. 

Вважаємо, що у відеоіграх важливим є такі аспекти: 1) отримується задоволення 

від самої діяльність, що імітується в грі; 2) може бути корисна з метою 

тренування певних навичок. 

Нещодавно відбулася перемога штучного інтелекту DeepMind над 

професійними геймерами в StarCraft II. Також, щороку відомі компанії, зокрема, 

Google інвестують сотні мільйонів доларів в рік для розвитку відеоігор. Система 

AlphaGo, розроблена Google DeepMind, обіграла одного з кращих геймерів у світі. 

Здобуті навички та стратегії поведінки під час гри можливо буде реалізувати і в 

реальній професійній діяльності. 

Добірки кращих відеоігор зі штучним інтелектом постійно публікують в 

мережі Інтернет, зазначимо кілька з них: Star Wars: Empire at War, Metro: Exodus, 

ArmA 3, Resident Evil 2 Remake, Grand Theft Auto 5, Alien: Isolation, Red Dead 

Redemption 2, Half-Life, Halo 2, Heroes of Might and Magic 3, F.E.A.R. та ін. 
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Вчені зазначають [2], що питання соціальної поведінки водночас є одними з 

найбільш фундаментальних у науці та найскладнішими для штучного інтелекту. 

Нині підсилилось зацікавлення до застосування багатокористувацьких відеоігор 

для навчальних цілей у поєднанні з прийняттям більш складних стратегій 

моделювання в соціальному нейрознавстві, що розширює взаємовплив цих двох 

сфер. Також, прогрес штучного інтелекту забезпечує нейрологів цінними 

інструментами для моделювання соціальних взаємодій. Наразі вивчення людей як 

ефективних соціальних істот може інформувати про розробку нових алгоритмів 

для багатоагентних систем.  

Нинішні відеоігри як ніколи раніше спрямовані на інтенсивну соціальну 

активність і на розвиток соціальних навичок. Наразі, більшість гравців змушені 

активно взаємодіяти у віртуальних світах з іншими, граючи з ними в командах або 

змагаючись. Завдяки соціальній активності під час ігор, гравці вчиться 

спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми, що може проектуватися і на 

реальне життя. Дійсно, більшість ігор має агресивний сюжет, про те гравців 

вчаться працювати в команді і приділяти увагу з кожним учаснику. Підтверджено, 

що спільна гра покращує соціальні навички і сприяє зниженню агресії. Також, 

виникають випадки, коли потрібно взяти відповідальність за команду на себе: 

розробити план дій, придумати тактику, розподілити обов’язки. Таким чином 

розвиваються лідерські здібності, які потім переносяться і в реальне життя [7].  

У сучасному суспільстві відеоігри запроваджують інноваційний засіб для 

навчання просоціальних навичок для студентів. У публікації [2] описано, як 

можна покращити продуктивність студентів у просоціальній грі за допомогою 

інтелектуального механізму адаптації штучного інтелекту. З цією метою 

представлений новий гібридний менеджер з адаптації, який може допомогти 

студентам, які грають в просоціальні ігри. Даний підхід складається з поєднання 

двох механізмів адаптації, які обробляють інформацію про персоналізацію як в 

режимі офлайн, так і в режимі реального часу. Обидві реалізації базуються на 

методах штучного інтелекту та коригують ігровий контент, щоб збільшити шанси 

гравців домогтися конкретних навчальних цілей гри щодо просоціальних навичок. 

Зокрема, онлайн-механізм підтримує профіль залучення гравців до ігрових 

елементів, які призначені для відображення педагогічних практик, зворотного 

зв’язку та позитивного підкріплення. Ефективність запропонованого менеджера з 

адаптації як інструменту для підвищення продуктивності студентів у 

просоціальній грі демонструється за допомогою невеликого експерименту в 

режимі реального часу в шкільному середовищі, використовуючи просоціальну 

гру Path of Trust.  

Штучний інтелект у відеоіграх може спостерігати за поведінкою гравців-

переможців, а потім використовувати найефективніші стратегії та тактики, щоб 

виграти гру. Різниця, звичайно, полягає в тому, що реальне життя – це не гра [2]. 

Реальний світ постійно змінюється, і це вимагає, щоб хтось переконався, що будь-
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яка створена штучним інтелектом стратегія буде ефективною для вирішення 

певної ситуації. 

Проте з відеоіграми варто бути обережними, щоб не виникло залежності. 

Відеоігри можуть бути корисними лише в тому випадку, коли люди не замінюють 

ними реальне життя. Інколи варто пограти годину-другу, а потім вирішити 

реальні професійні чи життєві проблеми вже зі свіжою головою, з новою 

стратегією поведінки та новими навичками. 

Отже, відеоігри зі штучним інтелектом вже активно застосовують для 

розвитку різних професійних навиків: соціальні, лідерські та ін. Також, їх можна 

застосовувати з метою розробки та відпрацювання певних стратегій поведінки для 

досягнення потрібного результату, що є важливим для соціальної взаємодії і 

успішного функціонування організацій. 
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SOME METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE 

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF LAWYER IN MODERN 

CONDITIONS OF INFORMATION GLOBALIZATION 

 

The fast development of information technologies has led to a global 

digitalization of society. The consequence of such a phenomenon in the field of legal 

education is the formation of the environment of developed data processing, modular 

construction of information systems. As a result, the process of accumulation of 

knowledge for the formation of professional competencies skills has been gradually 

changing the form of its implementation. Well-known higher education goals, which are 

exposed in such elements as knowledge, understanding, the forms of their obtaining 

have been changing. 

Higher law education institutions are not main source of education any more. 

Those basic education goals, the achievement of which is the task of higher education, 

do not get a correspondent positive reflection in society. A high level of knowledge at 

the absence of skills of their application is a main factor of professional deformation of 

a future lawyer. 

Thus, at the present stage of the process of improvement of a higher lawyer 

education, the methodology of teaching legal disciplines, the introduction of innovative 

teaching methods into the educational process, requires drastic changes. The study of 

professional disciplines shapes a systematic idea about legal process, legal awareness, 

provides in-depth training for students in the field of jurisprudence. That is why, in our 

opinion, the need of paying objective attention to the European integration processes, 

which have been happening in Ukraine at the present time, is a legal teaching priority. 

Besides it, the method of teaching the educational material, taking into account 

the general European approaches and principles, is very important. Undoubtedly, the 

use of innovative methods changes a usual process of teaching the material and old-

fashioned “traditional” methods are replaced by active innovative   learning, in the 

process of which the rules of interaction of the professor and student are corrected: the 

student becomes not only an active participant of the educational process, but he/she is 

forced to think independently and solve certain problems, and the teacher becomes a 

mentor on the way of improving the personality, the relationship between student and 

teacher will have a form of an equal partnership. 
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In order to achieve high efficiency in studying, it is necessary to take into 

account such principles as systemacity, integrity, a combination of different forms of 

training a professional lawyer. The specificity of teaching legal disciplines is the need to 

form not only an understanding of the subject in students, but also to give the 

opportunity to independently develop practical skills of applying the acquired 

knowledge. At the same time, considerable attention should be paid to the applied 

component of the educational process of a lawyer. 

As the creative component of education grows significantly, the role of all 

participants in the educational process intensifies, the creative and exploratory 

independence of students strengthens, and the implementation of the concept of 

problem-based and interactive learning becomes especially relevant today. During such 

studies the student enters into a dialogue with the teacher, performs creative, 

problematic tasks, answers questions that develop analytical and critical thinking, puts 

questions to the teacher and other participants, i.e. a creative cooperation of the teacher 

with students is activated (they solve problems together, model situations, evaluate the 

actions of classmates and their own behavior). 

The specified system is confirmed by the fact that during the period of studying, 

the students are adapted, get used to the traditional methods of education, which leads to 

the shortage of the number of their independent scientific researches and influences the 

knowledge quality in a negative way. It seems like they create “comfort zones”, where 

they feel safe and it blunts the desire to obtain and acquire knowledge in an active way. 

This is why a main task of teachers in this context is to produce and implement 

nowadays techniques and methods of study, their alternative implementation in an 

educational process which provokes an activation of a creative student’s potential. 

Taking into account the inseparable link between theory and practice, the 

teaching of legal disciplines requires a positive disproportion of doctrinal teaching of 

the material in relation to the relevant practical processing of theoretical knowledge. At 

the same time, taking into account the pace of development of society, individualization 

and specialization of acquired knowledge, the change of forces proportion in the ratio of 

theoretical and practical should be prioritized towards the latter one. In our opinion, this 

is due to the fact that the narrow specialization of a lawyer requires not so much the 

theoretical study of educational material, but a relief improvement of practical skills in 

the process of obtaining. 

At the same time, considering the world trends in the field of education, one can 

emphasize certain scientific and innovative methods that are widely used in the legal 

disciplines teaching and help to establish a «reasonable balance» between theoretical 

and practical training. Among them, the method of problem statement, discussions, 

group work, the brainstorming method, the critical thinking method, mini-research, 

business and role-playing games, the blitz polls method, etc. should be especially noted. 

The case study method (or method of certain training situation) is widely 

noticeable among the legal teaching methods in the majority of European countries. Its 
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specific nature contains in a principal denial of a single correct solution, as a result, the 

students are constrained to take independent decisions and prove them, they participate, 

jointly with the teacher, in a direct discussion of business situations or tasks (cases), 

which are usually prepared in a written form and composed on a real facts basis, where 

the student take part on-the-scene. 

The main achievement of this method is that it promotes the development of the 

ability to analyze situations, evaluate alternatives, gives solving practical problems 

skills, which is very relevant for a modern specialist. Case study allows increasing the 

number of practical classes, gradually reducing the teaching of theoretical material by 

the teacher in favour of improving practical skills. And the theoretical load reduction is 

compensated by independent processing of the corresponding material. 

An effective legal disciplines teaching method is the method of problem-based 

statement, when the lecture turns into a dialogue, which allows to make the student 

interested, to involve him in the learning process. The effectiveness of the method is 

that some problems can be raised by students themselves, during the practical work on 

the material thus the teacher seeks «individually colored solution» to the problem from 

the audience, acting as an examiner. However, it should be noted that the organization 

of problem-based learning is quite complex, it requires not only significant teacher 

training, but also a good combination of discipline teaching methods. 

Nowadays the innovative process in the field of higher law education is shown 

in the introduction of such new educational forms as a legal clinic. Its goal is to train 

legal graduates for their future practical activity. Thus it has been already ascertained 

that the traditional education, which is based on an explanatory illustrative and 

reproductive method leads only to a process of transfer of ready, known, «final» 

knowledge to a student (legal norm commenting, scientific definitions explanation etc.). 

As a result – passive attitude of the students towards education. The education in a legal 

clinic is built on new technologies: at each phase of education and work in the clinic, 

the student not only keeps all the information in his/her head, that he/she traditionally 

obtain in the lectures, at academic lessons, but also tries to apply it to the realities of 

legal practice through correspondent educational methods. 

Consequently, having examined this problem, one can make a conclusion that 

the innovative forms of legal disciplines teaching deserve special attention, as they 

provide the required level of material acquiring in the high education institute, promote 

a creative activity development and research initiative of students, lay the foundation for 

further understanding and development of legal knowledge, successful application of 

acquired knowledge in practice. The introduction of innovative technologies into an 

educational process helps training highly professional, competitive lawyers, able to 

solve hard scientific-research, professional and creative tasks.  
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СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі 

мають право на належну якість та безпечність продукції, а також на надання [1]. 

Одним із заходів, які мають забезпечити зазначені права споживачів, є 

сертифікація – підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується 

продукції, процесів, послуг, систем або персоналу [2]. На сьогодні в Україні 

сертифікація є однією з форм оцінки відповідності продукції, яка здійснюється на 

добровільних засадах. Сам процес сертифікації здійснюється сертифікаційним 

органом, який проводить експертизу та підтверджує характеристики та якість 

продукції, послуг та процесів, а також атестацію виробництва на підприємствах, 

які виробляють продукцію, надають послуги, виконують роботи та здійснюють 

технологічні процеси [3, с. 536]. Таким чином, експертиза та підтвердження 

якості продукції за результатами сертифікації має бути оформлена належним 

чином. Юридичний документ, який оформлюється за результатами сертифікації 

продукції, в чинному законодавстві має назву документа про відповідність, яким 

може бути будь-який документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які 

стосуються об’єкта оцінки відповідності [2]. Такими документами можуть бути 

декларація (в тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, 

сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) тощо. Отже, сертифікація 

продукції, тобто підтвердження її характеристик встановленим вимогам, зокрема, 

вимогам щодо якості та безпечності, має сприяти забезпеченню прав споживачів.  
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До 2018 року в Україні існувала державна система сертифікації. Вона була 

визначена законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та 

Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про 

стандартизацію і сертифікацію» [4]. Останнім нормативним документом 

передбачалося ведення Реєстру державної системи сертифікації, до якого мали 

бути внесені сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності, 

видані органами з сертифікації на той чи інший вид продукції, товарів або послуг. 

Декретом також була передбачена процедура обов’язкової сертифікації продукції, 

що імпортується, згідно з якою відповідність продукції (товару), що ввозиться і 

реалізується на території України та включена до переліку продукції, що підлягає 

обов’язковій сертифікації, стандартам, що діють в Україні, повинна 

підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання 

відповідності, виданим призначеним органом [4]. Таким чином, Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» встановлював особливі 

вимоги до сертифікації в Україні, які мали забезпечити контроль відповідності 

продукції вимогам стандартів та інших нормативних документів, забезпечуючи, 

таким чином права споживачів на належну якість і безпечність продукції. Втім, із 

січня 2018 року Декрет втратив чинність, а отже обов’язкова сертифікація 

продукції на сьогодні в Україні не застосовується. 

Зазначимо, що до дня втрати чинності Декрету «Про стандартизацію і 

сертифікацію» урядом мав бути проведений аналіз обґрунтованості 

запровадження оцінки відповідності окремих видів продукції, які підлягали 

обов’язковій сертифікації. Аналіз чинного законодавства свідчить, що 

сертифікація, як процедура підтвердження відповідності певним вимогам, була 

виключена з багатьох нормативно-правових актів. Законом України від 6 червня 

2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного 

регулювання» зазначено, що «сертифікати відповідності продукції та послуг, 

сертифікати на систему управління і персонал, атестати виробництва та свідоцтва 

про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації до дня 

втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року 

№ 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», є чинними до закінчення строку їх 

дії, за умови здійснення органами із сертифікації, які видали відповідні 

сертифікати, атестати і свідоцтва, технічного нагляду за сертифікованою 

продукцією, послугами, системами управління, персоналом, атестованими 

виробництвами та імпортованою продукцією, на яку видано свідоцтва про 

визнання відповідності, якщо інші строки або умови чинності зазначених 

сертифікатів, атестатів і свідоцтв не передбачені технічними регламентами, дія 

яких поширюється на відповідну продукцію» [5]. Однак цим же Законом 

передбачено скасування адміністративної відповідальності за введення в обіг або 

реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам сертифікатів відповідності, а 
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також скасування адміністративної відповідальності за порушення процедур 

оцінки відповідності [5]. Таким чином, на сьогодні можлива ситуація коли 

продукція, яка була сертифікованою до 2018 року, не буде відповідати виданим, 

але досі чинним сертифікатам відповідності (навіть за умови здійснення 

технічного нагляду). У разі ж виявлення такої продукції організації або посадові 

особи, які ввели її в обіг та здійснюють її реалізацію, не можуть бути притягнуті 

до адміністративної відповідальності.  

Таким чином, на сьогодні в Україні сертифікація як форма оцінки 

відповідності продукції фактично втратила своє значення. Адміністративна 

відповідальність за порушення процедур оцінки відповідності та введення в обіг 

продукції, що не відповідає сертифікатам відповідності, скасовано, що може 

призвести до порушення прав споживачів на належну якість та безпечність 

продукції. Для недопущення цього необхідно провести глибокий аналіз сучасних 

процедур оцінки відповідності та запровадити удосконалені системи 

підтвердження характеристик продукції встановленим вимогам. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

На сьогодні глобальне зростання потреб змушує орієнтуватися на нові 

стандарти. Доцільність вивчення та дотримання принципів стандартизації 

обумовлена потребами сучасного громадянського суспільства, орієнтованого на 

демократичні цінності. Адже міжнародна практика засвідчує, що стандарти є 

важливим інструментом підвищення ефективності, формування уніфікованих 

підходів, принципів і правил до його організації та методології проведення.  

Стандартизація є одним з ключових факторів, що впливають на модернізацію, 

технологічний і соціально-економічний розвиток України, а також на підвищення 

обороноздатності держави. Стандарти на сьогодні є інструментом зниження та 

усунення технічних бар’єрів в міжнародній торгівлі та запобігання їх виникненню, 

джерелом підтримки розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції. 

Національна система стандартизації являє собою взаємопов’язану 

сукупність організаційно-функціональних елементів, документів у галузі 

стандартизації, які визначають зокрема правила і процедури стандартизації для 

здійснення діяльності щодо встановлення вимог і характеристик з метою їх 

добровільного багаторазового використання. 

Відповідно до Закону України від 5 червня 2014 року «Про 

стандартизацію», метою національної стандартизації є: 

 забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню; 

 керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність 

об’єктів стандартизації; 

 забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування 

визнаних правил, настанов і процедур; 

 забезпечення охорони життя та здоров’я; 

 забезпечення прав та інтересів споживачів; 

 забезпечення безпечності праці; 

 збереження навколишнього природного середовища і економія всіх 

видів ресурсів; 

 усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, 

підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції [1]. 
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Досягнення визначеної мети стандартизації базується на її принципах. 

Існують різні підходи до визначення принципів стандартизації. Як приклад, 

розглядаються такі принципи стандартизації: програмно-цільове планування, 

директивність, системність, динамічність і оптимальність [2]. 

Окрім визначених, також виокремлено принципи плановості та 

перспективності стандартизації. Охарактеризуємо кожен з цих принципів окремо. 

Принцип плановості забезпечується шляхом складання перспективних і 

поточних планів з розробки, розвитку і проведення робіт зі стандартизації. 

Принцип перспективності забезпечується розробкою і випуском 

випереджаючих стандартів, в яких запроваджуються підвищені норми та вимоги 

до об’єктів стандартизації відносно досягнутого рівня, тобто ті норми, які будуть 

оптимальними в майбутньому. Принцип оптимальності передбачає вироблення 

і прийняття таких норм, правил та вимог, які забезпечують народному 

господарству оптимальні витрати ресурсів: сировинних, матеріальних, 

енергетичних, економічних. Принцип динамічності передбачає періодичну 

перевірку стандартів та іншої нормативної документації, внесення до них змін, а 

також своєчасний перегляд і відміну стандартів. Принцип системності 

забезпечується розробкою документів на об’єкти стандартизації, що належать до 

певної галузі. 

Що ж до державної політики у сфері стандартизації, вона базується на 

принципах відкритості, доступності, неупередженості, добровільності, 

відповідальності, комплексності [4]. 

Основними принципами стандартизації в Україні є: 

- врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, 

економічної доцільності й ефективності технологічних процесів для виробника, 

користі і безпеки для споживача і держави в цілому; 

- гармонізація нормативних документів (передбачає розробку 

гармонізованих стандартів) зі стандартизації з міжнародними, регіональними і, 

при необхідності, з національними стандартами інших країн, дозволяє розробити 

стандарти, які не створюють перешкод у міжнародній торгівлі [5]; 

- забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам 

законодавства; 

- участь у розробці нормативних документів усіх зацікавлених сторін 

(розробник, виконавець, орган державної виконавчої влади й ін.); 

- взаємозв’язок і погодженість документації всіх рівнів; 

- придатність нормативних документів для сертифікації продукції; 

- відкритість інформації про діючі стандарти, про програми робіт з 

стандартизації з урахуванням вимог діючого законодавства; 

- відповідність комплексів (систем) стандартів і взаємозв’язкам об’єктів 

стандартизації визначеної її області, раціональність, однозначність, 

несуперечність вимог стандартів, можливість їхньої перевірки; 
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- застосування інформаційних систем і технологій в галузі стандартизації. 

Заходи зі стандартизації повинні бути цілеспрямованими, обґрунтованими і 

переконливими, адже введення стандарту може викликати збільшення витрат на 

одному етапі та водночас збільшення економії на іншому, в результаті чого 

досягається економічний ефект, який є різницею між спільною сумою економії і 

частковими витратами. Тому важливою складовою розвитку національної 

стандартизації є її економічна ефективність – загальне поняття, що визначається 

через систему грошових і національних показників [3, с.127]. 

Підсумовуючи вищесказане, не викликає сумнівів, що подальший розвиток 

національної стандартизації має виходити з її мети та базуватися на плануванні 

розробки національних стандартів і скорочення термінів їх розробки та 

впровадження в процеси стандартизації принципово нових інформаційних 

технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННІ 

 

Технології штучного інтелекту (ШI) перетворюють звичайну камеру 

відеоспостереження в розумний пристрій, здатний навчатися й надавати корисні дані 

в реальному часі. Завдяки застосуванню технологій глибинного навчання й 

штучного інтелекту, з використанням накопичуваних даних, камери можна 

«навчити» надавати корисну інформацію. 

Штучний інтелект дозволяє автоматизувати повторювані процеси навчання й 

пошуку за рахунок використання даних, що постійно накопляються та оновлюються. 

Однак ШІ відрізняється від роботизації, в основі якої лежить застосування апаратних 

засобів. Мета ШІ – не автоматизація ручної праці, а надійне й безперервне 

виконання численних великомасштабних комп’ютеризованих завдань. Така 

автоматизація вимагає участі людини у первісному настроюванні системи 

відеоспостереження й правильної постановки завдань.  

Як правило, технологія ШІ не реалізується як окремий додаток. Функціонал 

ШІ інтегрується в наявні продукти, дозволяючи вдосконалити їх. Раніше більшість 

камер відеоспостереження на базі штучного інтелекту використовували тільки один 

алгоритм через обмеженість обчислювальної потужності, що означало, що вони 

включали тільки одну інтелектуальну функцію за раз, наприклад, обчислювання 

кількості людей або автотранспортних засобів. 

Нині обчислювальні потужності камер відеоспостереження значно зросли за 

рахунок збільшення продуктивності апаратних рішень. Мультиінтелектуальна 

технологія стане тенденцією для наступного покоління камер з підтримкою 

штучного інтелекту, оскільки їхнє апаратно-програмне забезпечення зможе 

виконувати декілька завдань поспіль.  

Наприклад, у багатьох містах ви можете побачити на перехрестях відеокамери, 

кількість яких може перевищувати десять. Кожна з цих камер виконує свою 

функцію, наприклад виявлення руху транспорту, розпізнавання окремих видів 

дорожно-транспортних пригод, ідентифікація типів транспортних засобів та 

номерних знаків і т.і. Але тепер, з мульти-інтелектуальними камерами, дві або три 

камери буде достатньо для перехрестя. Оскільки для одного сценарію застосування 

буде використано менше камер, вартість обладнання, встановлення, обслуговування 

та управління буде знижена. Крім того, камери зі сценарієм стануть звичайним 

явищем, оскільки виробники можуть вставляти різні алгоритми в камери відповідно 
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до конкретних сценаріїв застосування, що дозволить користувачам обирати функції, 

що налаштовані саме для поточних потреб. 

Зараз робиться акцент не тільки на використанні розумних технологій, як 

таких, а саме на забезпеченні максимальної користі від їх застосування задля безпеки 

пересічних мешканців. Колись більшість установлених відеокамер 

використовувалися винятково для запису величезних обсягів даних, однак в 

більшості відеоархіви не являли собою ніякого практичного інтересу. Знайти 

конкретну подію у відеоархіві було вкрай складно: для обробки гігантських обсягів 

відеоінформації були потрібні високопродуктивні комп’ютери. Тепер відеокамери 

можуть навчатися на розмічених даних, а також на нових даних, що підвищує 

точність відеоаналізу й дозволяє виявляти саме ті події, які цікавлять користувача. 

Особливу важливість набувають нестандартні підходи до рішення завдань 

користувачів у різних галузях і створення цінності за рамками охорони й безпеки. 

Одне із застосувань штучного інтелекту у відеоспостереженні полягає в тім, щоб 

камера «думала» відповідно до поставленого завдання або навколишнього оточення. 

Мова про те, щоб пристосувати до середовища або умов експлуатації не тільки 

апаратну частину, але й алгоритм дій камери. 

Безумовно, всі компоненти системи відеоспостереження повинні бути надійно 

захищені і не тільки фізично. Важливо захистити IP-компоненти, а також дані, що 

будуть створюватися системами відеоспостереження. Штучний інтелект розширює 

можливості відеоспостереження, але розвиток технологій ШI перебуває на ранньому 

етапі, що ще не дозволяє однозначно прогнозувати ефект від їхнього широкого 

застосування. Охоронні відеокамери є об’єктом кібератак, оскільки постійно 

підключені до мережі, а системи відеоспостереження традиційно розвивалися без 

огляду на кіберзагрози, що робить навіть сучасні камери вразливими.  

Штучний інтелект дозволяє відеокамерам спостереження й іншому 

устаткуванню, що використовується в сучасних системах безпеки, виявляти 

загрози в режимі реального часу. Система відеоспостереження зі штучним 

інтелектом може складатися із сотень або навіть тисяч відеокамер спостереження, 

дані яких обробляються автоматично. Нові технології дозволяють співробітникам 

служб безпеки негайно реагувати на загрози, захищаючи людей й активи. Щоб 

більше користувачів змогли скористатися даними перевагами, сучасні компанії 

активно впроваджують у свої рішення для відеоспостереження передові 

технології штучного інтелекту.  

З розвитком технології ШІ процеси моніторингу систем відеоспостереження 

стають більш автоматизованими завдяки аналізу живого і записаного відео для 

виявлення, класифікації та відстеження попередньо визначених об’єктів. Ці процеси 

можуть бути особливо ефективними для попереджувальної ідентифікації подій у 

міру їх виникнення і миттєвого отримання інформації з записаного відео. 

Це означає, що відеокамери спостереження нового покоління тепер можуть 

самостійно «дізнаватися» про можливі загрози, розпізнавати у своєму полі зору 
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транспортні засоби, людей, та навіть їх підозрілу поведінку. Рішення для 

відеоспостереження, оснащені штучним інтелектом, автоматично сповіщати 

користувача про те, що відбувається. Система відеоспостереження негайно 

повідомить, що в зоні з обмеженим доступом з’явилася людина, або що автомобіль 

із номерами, які занесені в чорний список, в’їхав на підконтрольну територію. 

Завдяки оповіщенням, співробітники служби безпеки зможуть оперативно реагувати 

на загрози, вчасно та ефективно їм протидіяти.  

У системах відеоспостереження зі штучним інтелектом  використовуються 

алгоритми, засновані на глибокому навчанні. До технологій зі штучним інтелектом 

відносять: 

- розпізнавання осіб – дозволяє поліції знаходити підозрюваних, а 

комерційним організаціям - ідентифікувати VIP-клієнтів; 

- ідентифікація автомобілів – може застосовуватися для ідентифікації 

транспортних засобів з метою забезпечення контролю доступу на охоронювану 

територію; 

- охорона периметра – допомагає виявляти загрози, відрізняючи людей й 

автомобілі від інших об’єктів з мінімумом фіктивних тривог; 

- бізнес-аналітика – технології підрахунку людей, виявлення черг і створення 

теплових карт із метою підвищення ефективності роботи організацій. 

Так, у штучного інтелекту є величезний потенціал прискорити процес обробки 

даних, розвантажити роботу користувачів, зробити її ефективною. Однак, дуже 

важливим при використанні ШІ є дотримання фундаментальних принципів, таких як 

верховенство права, недискримінація, неупередженість, справедливість, безпека та ін. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ У ТЕХНІКО-

КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПОГАНО ВИДИМИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ У ДОКУМЕНТАХ 

 

Проблема виявлення погано видимих зображень у техніко-

криміналістичному дослідженні документів завжди була актуальною.  Об’єктами 

дослідження можуть бути як вицвілі зображення та записи, пошкоджені впливом 

вологи, високої температури та інших факторів, а також навмисно видалені 

хімічними речовинами. Наприклад, зустрічаються непоодинокі випадки 

надходження на дослідження «вкладинок» до солдатських медальйонів 

Радянської армії періоду Другої світової війни з метою відновлення у них змісту 

погано видимих записів [4, с. 49].  

Серед експертних методів дослідження погано видимих зображень, саме 

фотографічні займають особливе місце. На зміну традиційним технологіям у 

криміналістичній фотографії прийшли цифрові. Як відомо, цифрова фотографія – 

це технологія фотографії, що використовує перетворення світла світлочутливою 

матрицею і отримання цифрового файлу, використовуваного для подальшої 

обробки та друку. Її основною відмінністю від традиційної технології є 

використання інших, «цифрових» засобів зйомки та обробки зображень. 

Для реалізації цифрових технологій у фотографії необхідний комплекс цифрових 

засобів – обов’язковий набір інструментальних засобів, що включає: пристрій 

введення, графічну станцію (для перетворення у цифровий вигляд, обробки і 

збереження зображень) і пристрій виводу інформації [3, с. 42]. Під цифровим 

фотографічним методом дослідження речових доказів слід розуміти метод 

фіксації і дослідження криміналістичних об’єктів з використанням електронних 

систем реєстрації і цифрової обробки оптичних зображень [5, с. 264].  

Сьогодні цифрова фотографія за своїми можливостями практично не 

поступається традиційній, заснованій на негативно-позитивному процесі, а за 
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багатьма характеристиками значно перевищує її. У межах цифрових 

фотографічних методів в криміналістичний експертизі сьогодні важливе місце 

займає цифрова обробка зображень. Саме вона на сучасному етапі є одним з 

ефективних і затребуваних дослідницьких методів криміналістичної фотографії. 

Цифрові фотографічні методи дослідження речових доказів відносяться до числа 

інструментальних і неруйнуючих методів дослідження. 

В інформаційному аспекті завдання цифрової обробки погано видимих 

зображень полягає в збільшенні кількості збереженої в ній корисної інформації, 

необхідної для вирішення питання по суті експертного дослідження. Однією з 

істотних особливостей цифрової обробки зображень є застосування комп’ютерної 

техніки, як на стадії реєстрації, так і на стадії перетворення зображень в умовах 

поставленого завдання. Застосування такої техніки в цифровій обробці зображень 

дозволило значно розширити можливості дослідження погано видимих зображень 

і відкрило деякі шляхи автоматизації процесу дослідження. При цьому одним з 

перспективних напрямків автоматизації судової експертизи є створення 

автоматизованих робочих місць експерта (АРМ експерта). Поряд з істотним 

скороченням часу виробництва експертних досліджень без зниження їх якості, 

АРМ експерта дозволяє забезпечити ідентичність у вирішенні конкретних 

експертних завдань, їх технічному і процесуальному оформленні.  

Під час техніко-криміналістичного дослідження документів, що містять 

погано видиму інформацію, першоджерелом криміналістично значимої 

інформації безпосередньо є сам документ, а зображення документа буде 

опосередкованим об’єктом експертного дослідження. 

Реєстрація зображення являє собою один з відповідальних етапів 

дослідження, від якості проведення якого багато в чому залежить можливість 

збільшення корисної інформації. При цьому зазначений процес значно 

відрізняється за своєю технологією від простої фіксації загального вигляду 

документа. Таким чином, ідеальний процес реєстрації оптичного зображення 

можна визначити як процес перетворення об’єктивних яскравостей та їх деталей 

досліджуваного об’єкта до відповідних показників отриманого оптичного 

зображення. При цьому якість зображення об’єкта заснована на його ідентичності 

самому об’єкту: чим воно більш подібне до об’єкту, тим якісніше. При 

використанні цифрових фотореєструючих пристроїв отримане спочатку аналогове 

зображення перетворюється в цифрове. Реєстрація погано видимих зображень в 

документах нарівні з безпосереднім процесом перетворення зображень являє 

собою одну з найбільш важливих стадій дослідження. 

У контексті вирішення проблеми візуалізації погано видимих зображень, 

основне завдання зазначеної стадії дослідження полягає у забезпеченні 

максимально повної фіксації яскравості і кольорових характеристик елементів. На 

жаль, на практиці вирішити зазначене завдання досить складно, зважаючи на 

особливості застосованих пристроїв реєстрації зображень, програмного 
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забезпечення, фізичного стану досліджуваного об’єкта, а також цілої низки інших 

факторів. 

Слід враховувати, що на якість реєстрації погано видимих зображень у 

документі впливають наступні основні чинники: коректність використовуваного 

програмного забезпечення, стан оригіналу і професійний рівень експерта.  

Процес реєстрації погано видимих зображень являє собою складний 

багатоступеневий процес, що складається з наступних етапів: 1) якісна оцінка стану 

оригіналу документа; 2) підготовка документа для реєстрації; 3) підготовка системи 

реєстрації; 4) кількісна оцінка зображення оригіналу документа; 5) оптимізація 

параметрів реєстрації погано видимого зображення; 6) сканування погано видимого 

зображення; 7) збереження зареєстрованого зображення [5, с. 265]. 

На першому етапі уміння правильно оцінити представлений на дослідження 

оригінал дозволяє скорегувати процес підготовки документа до реєстрації та 

забезпечити високу якість оцифровування. Дуже важливою є якісна оцінка 

інформації щодо фізичного стану оригіналу. Істотну допомогу при цьому можуть 

надати різні джерела освітлення, збільшувальні прилади тощо. За допомогою 

зазначених технічних засобів проводиться попереднє дослідження документу: 

виявляються морфологічні особливості поверхні документа, оцінюються 

пошкодження та забруднення, а також інші фактори.  

Слід зазначити, що є певні особливості при підготовці до реєстрації суттєво 

пошкодженого документа (наприклад, з механічними вадами, сильними 

забрудненнями, а також слідами життєдіяльності різного роду бактерій, комах, 

грибів тощо). У таких випадках документ перед реєстрацією необхідно піддати 

реставрації різними фізичними, фізико-хімічними та хімічними методами.  

Важливо також розуміти, що наявні на документі складки та інші нерівності 

значно ускладнюють об’єктивну реєстрацію зображень. Тому документ 

рекомендується вирівняти (наприклад, під пресом), щоб уникнути неминучих 

втрат та неточностей.  

Як відомо, однією із завершальних стадій будь-якого процесу експертного 

дослідження є оцінка результатів і формулювання висновків експерта. Слід 

відзначити важливу роль експерта, як суб’єкта інтерпретації криміналістично 

значимої інформації при відновленні погано видимих зображень. Як свідчить 

експертна практика, аналіз та інтерпретація виявленої інформації далеко не 

завжди є простим завданням. У ряді випадків окремі ділянки тексту можуть бути 

втрачені, незважаючи на всі вжиті зусилля з боку експерта. У такій ситуації 

потрібне проведення смислового розшифрування (дешифрування) в залежності 

від виду погано видимих зображень, що вимагає відповідно специфічних 

підходів, професіоналізму та досвіду. Як відомо, дешифрування 

(розшифровування) тлумачиться як читання написаного нерозбірливо або 

розкриття змісту яких-небудь знаків тощо [1, с. 1084]. Дешифрування погано 

видимих зображень в документах – це процес отримання інформації у вигляді, 
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доступному для її сприйняття та оцінки суб’єктом доказування, результати якого 

в сукупності і формують висновок експерта.  

На правильність аналізу зображень та інтерпретацію отриманих результатів, 

крім знань особливостей цифрової обробки зображень при дослідженні погано 

видимих зображень, у значній мірі впливають знання експертом основ логіки, 

філології, почеркознавства і цілого ряду інших наук. Така сукупність спеціальних 

знань необхідна для ефективного дешифрування і призводить до отримання 

якісного та об’єктивного результату досліджень. 
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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЕО- ТА ЗВУКОЗАПИСУ ПІД 

ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ,  

УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ 

 

Під час останніх виборчих перегонів вчинення підкупу виборця, учасника 

референдуму (ст. 160 КК України) подекуди характеризувалося масовим 

характером і могло суттєво вплинути на достовірність результатів народного 

волевиявлення. Дане кримінальне правопорушення, зокрема, було «лідером» за 

кількістю серед кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих прав 

громадян на виборах Президента України 2019 р. (всього – 318, з них за ст. 160 

КК України – 62 (19,5 %) [1]. 

Водночас розслідування таких злочинів є вкрай ускладненим через 

здебільшого латентний характер, необхідність використання спеціальних знань у 

галузі організації виборчого процесу, часто небажання громадян співпрацювати з 

правоохоронними органами, а також недосконалість самої кримінальної норми, 

що обмежує слідчих у можливості реалізації багатьох процесуальних заходів. За 

таких умов, використання спеціальних знань, зокрема проведення експертних 

досліджень, відіграє вкрай важливу роль у вирішенні завдань слідства і 

формуванні ґрунтовної доказової бази.  

Під час вивчення практики розслідування підкупу виборця, учасника 

референдуму ми звернули увагу на те, що у багатьох провадженнях важливим 

джерелом доказової інформації виступають відео- та звукозаписи. Це пояснюється 

зокрема тим, що досить часто такі злочини вчиняються у громадських місцях 

(приміщення підприємств, установ та організацій, де здійснюється передвиборна 

агітація; приміщення виборчих дільниць та прилеглі до них території; заклади 

громадського харчування тощо), де встановлені камери відеоспостереження. 

Приклад. 5 лютого 2019 р. до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в 

Чернігівській області надійшло анонімне повідомлення про те, що в ресторані 

«ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснюється підкуп виборців. За вказаним фактом до ЄРДР 

були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 160 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 

що у приміщенні ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_1» та зовні на будівлі ресторану 

розташовані камери відеоспостереження, які на момент вчинення 
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правопорушення проводили відеофіксацію. Дані відеозаписи самі по собі або в 

сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення 

важливих обставин у кримінальному провадженні [2]. 

Крім того, важливим джерелом доказів у аналізованих провадженнях є 

численні сеанси телефонних розмов між співучасниками злочину. Часто замовник 

чи організатор підкупу виборця, учасника референдуму взагалі не зустрічаються з 

безпосередніми виконавцями злочину, а все їхнє спілкування здійснюється через 

різні канали зв’язку: телефон, Інтернет тощо. Тож трапляється, що експертиза 

фонограми такого спілкування є чи не єдиним доказом у провадженні. 

Приклад. За обставинами провадження, що розглядалося Дніпровським 

районним судом м. Дніпродзержинська, обвинувачена в розмові з шістьма 

виборцями запропонувала їм по 100 грн. за голосування на підтримку кандидата в 

депутати. За її словами, вона діяла на прохання іншої особи, яку не знає, 

отримавши у телефонному режимі вказівку пропонувати виборцям гроші [3].  

Відтак, однією з найбільш затребуваних експертиз під час розслідування 

злочинів, що вивчаються, є криміналістична експертиза відео- та звукозапису. 

Основними завданнями даного виду експертних досліджень є встановлення 

технічних умов і технології отримання відео- та звукозапису, ототожнення особи 

за фізичними параметрами голосу, а також виявлення ознак монтажу записів. 

При цьому основними питаннями, які можливо вирішити під час проведення 

даної експертизи є наступні: чи за допомогою даного технічного пристрою 

(диктофона, відеокамери, телефона, спеціального засобу тощо) зафіксовані 

відеофонограма (фонограма) та її фрагменти?; за допомогою одного чи декількох 

технічних пристроїв зафіксовані конкретні фрагменти відеофонограми 

(фонограми)?; чи є надана відеофонограма (фонограма) оригіналом чи копією?; чи 

проводився запис відеофонограми (фонограми) безперервно?; чи зазнавала змін 

надана відеофонограма (фонограма)?; чи одночасно проводився запис 

відеозображення та звуку у відеофонограмі та чи відповідає зміст відеозображення 

запису звуку?; за допомогою одного чи декількох технічних пристроїв зафіксовані 

конкретні фрагменти відеофонограми (фонограми)?; які відеофонограми 

(фонограми) містять область видаленої інформації технічного пристрою (цифрового 

диктофона, змінного носія інформації, іншого пристрою відео-, звукозапису тощо)?; 

чи можливо відновити в повному обсязі або частково відеофонограму (фонограму) із 

змінного носія інформації? [4]. 

Крім того, у межах проведення діагностичних досліджень експерти 

зазначеної спеціальності можуть вирішити такі питання: скільки осіб брало участь 

у розмові, зафіксованій у фонограмі/відеофонограмі файлу, що міститься на 

носії?; записане у фонограмі/відеофонограмі мовлення є спонтанним 

непідготовленим чи завчасно підготовленим (завченим)?; Чи є у мовленні особи 

ознаки читання тексту?; яким голосом за висотою (група чоловічих чи жіночих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w124
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w127
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w130
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w132
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE#w133
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голосів) промовлене мовлення (або окремі фрагменти, вказати які) у 

фонограмі/відеофонограмі? [5]. 

Очевидно, що розв’язання цих та подібних питань може мати істотне 

значення для розслідування підкупу виборця, учасника референдуму, зважаючи 

на те, що, як зазначалося, відео- та звукозапис часто є вагомим джерелом 

криміналістично значущої інформації у таких злочинах. Більше того, в умовах 

жорсткої політичної конкуренції не можна виключати випадків підроблення 

(монтажу) фонограм з боку нечесних конкурентів на виборах з метою створення 

компромату на політичних опонентів. 

Однак варто відзначити, що фонограми є об’єктами не лише експертизи 

відео- та звукозапису. Вони також можуть досліджуватись під час проведення 

лінгвістичної експертизи усного мовлення, одним з основних завдань яких є 

ототожнення особи за лінгвістичними ознаками усного мовлення.  

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути вирішеними під час даної 

експертизи є наступним: чи брала участь особа у досліджуваній розмові, 

зафіксованій на (відео) фонограмі? якщо так, то які слова та висловлювання 

промовлені саме нею?; чи одна й та сама особа брала участь у досліджуваних 

розмовах?; скільки осіб брали участь у розмові, зафіксованій на фонограмі?; чи є 

мовлення досліджуваної особи спонтанним підготовленим (завченим) чи 

спонтанним непідготовленим? чи є в мовленні досліджуваної особи ознаки 

читання тексту?; чи є в мовленні досліджуваної особи ознаки імітації 

мовленнєвих навичок іншої людини або спотворення своїх?; чи є в мовленні 

особи ознаки іншої мови?; чи є в мовленні особи лінгвістичні ознаки, що 

характеризують соціально-біографічні риси її особистості? [4]. 

На наше переконання, відповіді на такі та подібні питання могли б значно 

посилити доказову базу проваджень про підкуп виборця, учасника референдуму 

адже часто особи, залучені до злочинної діяльності відмовляються визнавати, що 

голос на фонограмі належить саме їм або особа, голос якої записаний, 

розшукується, і певні її мовленнєві ознаки можуть стати «особливими 

прикметами», що може значно звузити коло пошуків.  

Насамкінець хотілося б також додати, що іноді має сенс призначати 

комплексні експертизи (особливо у складних резонансних випадках), що 

забезпечує більш повне та усебічне дослідження об’єктів експертами різних 

спеціальностей та може позитивно вплинути на результати експертизи. Так, крім 

згаданої лінгвістичної, експертизу відео- та звукозапису іноді має сенс проводити 

у комплексі з комп’ютерно-технічною експертизою, у межах якої досліджуються 

носії доказової інформації (комп’ютери, телефони, флеш-носії, планшети тощо).  
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СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ  

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

У сучасних умовах сьогодення, використання спеціалізованих та 

спеціальних транспортних засобів (далі – ТЗ) підрозділами правоохоронних 

органів та військовими формуваннями системи Міністерства внутрішніх справ 

України, відіграє важливу роль, за допомогою яких забезпечується ефективність 

та результативність виконання службово-бойових завдань покладених у процесі 

виконання заходів правового режиму, надзвичайного і воєнного стану, 

проведення заходів протидії незаконним збройним формуванням та проявам 

тероризму. Створення нових зразків або модернізація ТЗ спеціалізованого чи 

спеціального призначення, які визначає Закон України «Про автомобільний 

транспорт» [1], досягається спільними зусиллями відповідних державних органів 

та наукового й виробничого потенціалу країни, що на сьогодні є вкрай 

актуальним та важливим.  

Для отримання високонадійних сучасних зразків ТЗ спеціалізованого та 

спеціального призначення необхідно в перш за все при їх розробці, модернізації, 

чи виготовленні приділяти велику увагу якості та надійності, а головне 

підтвердити її на випробуваннях в умовах, максимально наближених до реальної 

експлуатації за призначенням. Вимоги щодо показників надійності конструкцій та 

експлуатаційних показників (безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, 

збереженість, гарантійні зобов’язання, тощо) повинні бути відображені в тактико-



 505 

технічному або технічному завданні на розроблення чи модернізацію та в 

конструкторській документації на серійне виробництво чи модернізацію 

дослідних зразків ТЗ спеціалізованого чи спеціального призначення. У процесі 

проведення робіт з розробки та виготовлення спеціалізованих та спеціальних ТЗ 

для потреб правоохоронних органів та військових формувань системи 

МВС України розробники мають враховувати загальні вимоги щодо 

автомобільного транспорту, так як спеціалізовані та спеціальні ТЗ є повноцінними 

учасниками дорожнього руху. 

Слід відмітити, що в сучасних умовах актуальним етапом оцінки якості 

розробленого та виготовленого ТЗ при його створенні є випробування, які 

дозволяють, визначити технічний рівень та експлуатаційні показники, а також 

оцінити безпеку та надійність конструкцій ТЗ щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху [2]. 

Випробування є одним з найпоширеніших видів експериментальних робіт, 

які виконуються на різних стадіях життєвого циклу виробів: при формуванні 

образу майбутнього виробу в процесі перед проєктних досліджень, безпосередній 

розробці, при його доопрацюванні, прийманні представником замовника, при 

введенні в експлуатацію та під час експлуатації. Випробування являють 

об’єктивну основу для оцінки якості виробів на всіх стадіях їх життєвого циклу. 

На сьогодні, основними нормативно-правовими документами відповідно до 

яких здійснюється розроблення та поставлення на виробництво нових видів ТЗ, а 

також організовуються й проводяться випробування спеціалізованих та 

спеціальних ТЗ є: 

1. Державний стандарт України ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та 

поставлення продукції на виробництво» [3]; 

2. Постанова КМУ від 20 лютого 2013 року № 120 «Про затвердження 

Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного 

призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції» [4]; 

3. Постанова КМУ від 25 лютого 2015 року № 345 «Про затвердження 

Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів 

під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії та у період проведення антитерористичної операції» [5]. 

Випробування класифікуються за видами та категоріями згідно з 

ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та 

визначення» [6], а вид випробувань – класифікаційне угруповання випробувань за 

певними основними ознаками [7]. 

Випробуванням підлягають дослідні зразки (партії) і продукція серійного, 

масового та одиничного виробництва. Дослідний зразок – зразок, який 

виготовлений за спеціально розробленою робочою конструкторською 

документацією і технологією дослідного виробництва для перевірки шляхом 
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випробувань його відповідності тактико-технічному (технічному) завданню і 

правильності прийнятих технічних рішень з метою прийняття рішення про 

використання зразка за призначенням і впровадження у виробництво [4]. В 

загальному випадку дослідний зразок або дослідну партію піддають попереднім, 

визначально відомчим і державним (приймальним) випробуванням за спеціально 

розробленими програмами.  

Попередні випробування проводять для визначення відповідності продукції 

технічним завданням, вимогам стандартів, технічної документації і для вирішення 

питання про можливість представлення її на приймальні випробування. 

Визначальні відомчі випробування проводяться (в умовах особливого 

періоду) комісією державного замовника для визначення значень характеристик 

об’єкта випробувань із встановленими значеннями показників точності та 

достовірності з метою підтвердження їх відповідності робочій конструкторській 

документації, тактико-технічним характеристикам, що заявлені розробником 

(виробником), а також для підготовки висновку щодо можливості їх допуску до 

експлуатації та/або постачання в особливий період. 

Державні (приймальні) випробування проводяться державною комісією з 

метою оцінки особливих (бойових) можливостей, перевірки та підтвердження їх 

тактико-технічних та експлуатаційних характеристик вимогам тактико-технічного 

або технічного завдання на виконання ДКР, в умовах, максимально наближених 

до реальної експлуатації за призначенням ТЗ, а також для визначення можливості 

приймання розробленого (модернізованого, відремонтованого) спеціального чи 

спеціалізованого ТЗ на озброєння (постачання, використання за призначенням). 

Аналіз технологічних процесів випробувань і практика їх проведення 

дозволяють виділити характерні для всіх видів випробувань етапи: підготовка 

(планування) випробувань, підготовки об’єкта і обладнання до випробувань і 

власне випробування. На цих етапах виконується певна сувора послідовність 

випробувальних робіт. 

Випробування дослідних зразків спеціалізованих та спеціальних ТЗ 

проводяться методом натурного експерименту відповідно до розроблених 

програм та методик випробувань на підставі наказів державного замовника, якими 

визначаються військові частини, організації та підприємства, які беруть участь у 

проведенні випробувань, місце й терміни їх проведення та місце проведення 

підготовки екіпажів. 

Практичний досвід використання правоохоронними органами та 

військовими формуваннями країни спеціальних та спеціалізованих ТЗ під час 

проведення антитерористичних заходів та виконання заходів правового режиму, 

надзвичайного і воєнного стану, дає підставу стверджувати, що проведення 

випробувань цих ТЗ відіграє важливу роль в оцінці їх якості та надійності, а також 

спрямовані на: 
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– визначення рівня відповідності створених зразків тактико-технічним 

завданням або технічним завданням на розроблення чи модернізацію; 

– визначення експлуатаційних показників; 

– виявлення конструкційних недоліків та визначення заходів їх усунення. 
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АЛГОРИТМ ОБРОБЛЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ СИГНАЛІВ УКХ-

РАДІОСТАНЦІЙ, МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ 

ГІПЕРБОЛІЧНИМ МЕТОДОМ 
 

Останнім часом злочинні угрупування застосовують для зв’язку широко 

доступні УКХ- радіостанції типу Walky-talky, контроль над якими поширюється 

лише у питаннях застосування ліцензійних частот роботи засобів. Зміст розмов та 

пеленгування радіостанцій не є пріоритетом державних установ з контролю 

радіочастотного спектру. Цим і користуються знахабніли злочинці, які все 

частіше координують свої дії за допомогою радіостанцій Walky-talky, які 

працюють на несучих частотах МГц 440435 МГц, 1851720 f .  

У цих умовах для МВС України постає задача створення мобільної системи 

пеленгування засобів УКХ- зв’язку, яка дозволяла би виявити місцезнаходження 

членів злочинного угрупування з метою перешкоджання злочинним намірам і 

нейтралізації загроз для майна громадян. Розглянемо радіомережу, створену УКХ-

радіостанціями, що випромінюють звичайні FM- модульовані голосом сигнали і 

відносяться до засобів типу Walky-talky (див. рис. 1). Нехай місцеположення 

радіостанцій визначаються системою з трьох постів прийому ПП1-ПП3, а 

координати на місцевості – гіперболічним (різницево-дальномірним) методом 

(див. рис. 2) на центральному посту прийому – ПП2 шляхом ретрансляції сигналу 

з бокових постів ПП1 та ПП3 по каналах зв’язку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП № 1 

УКХ- радіостанції 

Рисунок 1 – Структура системи визначення місцеположення УКХ- 

радіостанцій 

ПП № 2 

ПП № 3 
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Гіперболічний метод визначення місцеположення радіостанцій обрано тому, 

що:  

– він не потребує спрямованих антен, які є демаскуючим фактором засобу, 

що визначає координати джерел радіовипромінювань; 

– вплив багатопроміневості, обумовлений відбиттям хвиль від будинків та 

скель, легше може бути врахованим у подальшому з використанням мап 

місцевості і планами забудівлі району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцифровуватиме з максимально можливою на сьогодні частотою 

дискретизації ГГц 6/1 max дд  Tf  сигнали частотна-модульованих УКХ-

радіостанцій, девіація яких становить кГц 105с f  

Точність оцінювання часу затримок 

Середньо квадратичне відхилення оцінки різниці часу приходу сигналів  , 

вочевидь, не може бути кращою за дT :  

22

д

2

дτ σσ mТТ  ,      (1) 

де mσ  – середньо квадратичне відхилення оцінки індексів часу, 

 maxmax ,mmm  .  

Точність оцінювання координат УКХ-радіостанцій 

Спочатку розв’яжемо задачу спрощено, коли: 

– не береться до уваги пропускна спроможність РП;  

– координати всіх ПП визначені без похибок;  

– максимальний індекс затримки maxm  є достатньо великим і покриває всю 

зону визначення гіпербол місцеположень УКХ- радіостанцій. 

 

Рисунок 2 – Гіперболічний метод визначення місцеположення УКХ- 

радіостанцій 

2

 
1  

ПП №1 ПП №3 

ПП №2 

УКХ- радіостанція 

гіпербола 1 
гіпербола 2 
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У цьому випадку точність визначення УКХ-радіостанції на мапі місцевості 

розраховується відповідно до виразу [1, с. 337]: 
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де 21,  – кути, зображені на рис. 2, с – швидкість поширення радіохвиль у 

вільному просторі. В нашому випадку місцеположення ПП не може визначатися з 

нульовою похибкою. Тому вираз для розрахунку точності визначення 

місцеположення УКХ- радіостанцій повинен враховувати незалежні похибки 

визначення координат трьох ПП:  

2

мп

2

к 3 ,      (3) 

мп  – точність визначення місцеположення ПП на мапі місцевості. 

Якщо в якості мп  в (3) обрати точність визначення за допомогою GPS- 

технологій з прив’язкою до мапи місцевості, а в якості   в (2) обрати 

максимальну похибку с 10σ 10

τ

 , м 10мп  , точність визначення 

місцеположення, з урахуванням (1), дорівнюватиме: від 17 до 55 метрів залежно 

від розташування ПП та УКХ- засобів зв’язку ЗУ. Але у цих розрахунках не 

враховано помилки, що обумовлені відбиттям хвиль від високих будинків та 

скель. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БАЛІСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ КЕРАМІКО-

ПОЛІМЕРНИХ БРОНЕЕЛЕМЕНТІВ  

 

Використання металевих (сталеві, титанові, алюмінієві) жорстких елементів 

не забезпечує ефективного захисту проти дії бронебійних засобів ураження з 

високою кінетичною енергією (вище за 3,0 кДж). Тому в останні роки все 

більшого розвитку набуває легка броньова кераміка і комбіновані матеріали з 

вмістом шарів кераміки та полімерних композитів. Кераміко-полімерні 

композиційні захисні матеріали і конструкції здатні забезпечити захист від 

бронебійних засобів ураження стрілецької зброї.  

Броньова кераміка – це група матеріалів, що перешкоджає проникненню 

засобів ураження (кулі, уламки снарядів), які мають високу кінетичну енергію, 

завдяки її дисипації в результаті крихкого руйнування, фрагментування і руху 

уламків керамічної перешкоди, а також деформування і руйнування засобів 

ураження. Як ударостійку кераміку використовують, головним чином, карбід 

кремнію, карбід бору, оксид алюмінію, а також нітрид кремнію, диборид титану. 
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Комерційно доступні різні спечені, реакційноспечені і гарячепресовані керамічні 

матеріали, наприклад, карбід кремнію (SiC) (Saint-Gobain Ceramics Hexoloy® 

Products). Крім того, поширені на ринку керамічні матеріали для броне захисту – 

це високоміцні оксиди алюмінію CeraShield ™, карбіди кремнію CeraShield і 

карбіди бору CeraShield). 

З цих матеріалів достатньо високими властивостями при найменшій вазі 

відрізняється карбід бору В4С. Відомо, що вироби з карбіду бору виготовляють 

гарячим пресуванням у високоміцній графітовій оснастці при температурах вище 

за 2000 °С. Тому при використанні В4С як керамічний шар в кераміко-полімерних 

композитах слід зважати на високу вартість виробів. Разом з тим розробка нових 

технологій виготовлення виробів з карбіду бору продовжується. 

Відносно низька вартість діоксиду алюмінію та можливість виготовлення з 

нього виробів різної форми дозволяє використовувати кераміку з Al2O3 в складі 

броньових виробів в засобах індивідуального та колективного захисту. Її 

випускають у вигляді виробів різної форми, які отримують методом пресування та 

спікання в різних країнах світу (Ceramic Protection Corporation), CeramTec ETEC 

Gmbh). Проте висока питома вага Al2O3, а також відсутність родовищ бокситів в 

Україні, які є сировиною для виготовлення алюмооксидної кераміки, є суттєвим 

фактором, що стримує в нашій країні виготовлення і застосування кераміки з 

Al2O3 як ударостійких  

За показниками вартості, можливістю використання сировини вітчизняного 

виробництва, питомою вагою та високими захисними властивостями найбільш 

прийнятною для України є кераміка з карбіду кремнію. Технічна складність та 

висока вартість гарячого пресування призвели до розробки в Інституті проблем 

матеріалознавства НАНУ методу реакційного спікання, який виявився найбільш 

технологічним та продуктивним і отримав широке застосування в технології 

карбідокремнієвої кераміки. Саме реакційним спіканням здійснюється 

промислове виготовлення виробів на основі SiC. Вартість таких виробів в 3-

5 разів менше вартості виробів з карбіду бору, крім того, важливим є те, що 

сировина (порошки карбіду кремнію) виробляються в Україні на Запорізькому 

абразивному комбінаті.  

Таким чином, при розробці та виготовлені броньових конструкцій як 

індивідуального захисту, так і для захисту транспортних засобів найбільша увага 

приділяється фізико-механічним властивостям та питомій вазі кераміки. 

Зважаючи на відносно високу вартість виготовлення кераміко-полімерних 

броньових матеріалів та проведення їх балістичних випробувань актуальною 

задачею є визначення критеріїв та фізичних параметрів, розробка оптимальних 

методів досліджень властивостей за якими можливий вибір керамічних елементів 

з високими захисними властивостями. Так, як міру захисних властивостей 

матеріалів можливо використання значення приведених імпульсів (І’
п
) з 
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урахуванням густини та товщини кераміки. При випробуваннях броньової 

кераміки досліджуваний зразок розміщували на маятнику, по відхиленню якого 

розраховували поглинений імпульс. Випробували декілька дослідних керамічних 

пластин із карбіду бору, карбіду кремнію та діоксиду алюмінію, що були отримані 

за різними технологіями.  

Таблиця 1.  

Середні значення приведеного імпульсу зразків кераміки. 

Матеріал 
Питома 

вага, г/см
3
 

Товщина, 

мм 

Приведений 

імпульс І
п
 

Приведений імпульс з 

урахуванням питомої 

ваги та товщини 

матеріалу 

І’
п
-10

4
 

В
4
С  ГП 2,5 12 0,410 1367 

SiC(75%M28+15%M5)  PC 3,05 12 0,485 1327 

SiC(60%M50+40%M14) 

PC 

3,06 12 0,485 1320 

SiC(F 320) PC 3,04 12 0,485 1323 

Al
2
O

3 
ГП 3,96 13 0,658 1278 

Al
2
O

3 
СП 3,4 11 0,455 1217 

 

Примітка: ГП– гарячепресовані; РС– реакційно-спечені; СП– спечені 

 

Слід звернути увагу на кореляцію значень приведеного імпульсу та питомої 

ваги для кожного з видів кераміки. Питома вага, наприклад, для карбіду кремнію 

3,05 г/см3, може бути обрана як параметр за яким можливий відбір керамічних 

елементів в процесі виготовлення кераміко-полімерних захисних  матеріалів. 

У зв’язку з необхідністю організації в Україні серійного виробництва 

бронезахисних виробів на виробничих площах Науково-технічного центру 

«Композиційні матеріали» при Інституті проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України з 2001 року організована і функціонує 

виробнича дільниця з виготовлення кераміко-полімерних захисних блоків і інших 

виробів бронезахисного призначення. НТЦ КМ має можливість виготовлення 

кераміко-полімерних захисних блоків та інших виробів бронезахисту деталей 

комплекту броні в необхідній кількості, в тому числі і великогабаритних.  

Для виготовлення захисних кераміко-полімерних матеріалів, як керамічний 

шар було обрано реакійно-спечений карбід кремнію. Він має техніко-економічні 

переваги перед карбідом бору і діоксидом алюмінію особливо для умов 

виробництва захисних засобів в Україні. 

Для виготовлення керамічних захисних елементів була обрана наступна 

технологічна схема, яка за головними операціями є типовою для реакційно-
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спеченого карбіду кремнію: просушування порошків SiC та C (сажа) → дозування 

порошків SiC, C → змішування порошків SiC різних фракцій та сажі з 

пластифікатором → пресування заготівок на гідравлічному пресі → полімеризація 

пресовок в сушильній шафі → реакційне спікання полімеризованих пресовок з 

додаванням кристалічного кремнію → механічна обробка (видалення 

поверхневих напливів кремнію, шлаків та шліфовка поверхонь). 

Належний контроль якості на всіх етапах виробництва кераміко-полімерних 

захисних виробів дає можливість гарантувати необхідний рівень захисних 

властивостей.   

Проте, слід зазначити, що балістичні випробування були і залишаються 

необхідним і найбільш достовірним методом контролю захисних властивостей 

виробів бронезахисту. Балістичні випробування проводять за стандартними 

методиками в акредитованих лабораторіях в кількості, затвердженій для певних 

видів випробувань (сертифікаційних, пред’явницьких, приймально-здавальних, 

періодичних та інші).  

Випробування розроблених та виготовлених кераміко-полімерних захисних 

плит проведено у відділі випробувань Державного науково-дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України (далі – ДНДІ МВС України). Відділ 

випробувань ДНДІ МВС України акредитований Національним агентством з 

акредитації України на компетентність та незалежність відповідно до вимог 

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, має статус органу з оцінки відповідності у сфері: 

випробування засобів бронезахисту, зброї, спеціальних засобів несмертельної дії, 

патронів та конструктивно схожих з ними предметів, піротехнічних виробів. Про 

зазначене засвідчить Атестат про акредитацію, який зареєстрований у Реєстрі 

07 серпня 2017 року за № 2Н055. 

Наявність атестату акредитації на цей стандарт демонструє замовникам 

послуг високий рівень відділу випробувань щодо здатності проводити 

випробування відповідно до сфери акредитації відділу випробувань, із високою 

достовірністю результатів випробувань та простежуваністю результатів 

вимірювань. 

Контроль балістичної стійкості кераміко-полімерних захисних плит були 

проведені за методами випробувань, викладеними у ДСТУ В 4104-2002. Для 

проведення випробувань застосовано: 

– снайперська гвинтівка Драгунова (СВД), 7,62-мм гвинтівкові патрони з 

кулею Б-32 (бронебійно-запалювальна зі сталевим термозміцненим осердям у 

сталевій оболонці, маса кулі 10,4 г, нормована  швидкість V2,5м (830±15) м/с); 

– вимірювач швидкості польоту кулі; 

– пристрій для закріплення зразків з встановленим коробом, який заповнений 

підтримувальним матеріалом, для визначення глибини позаперешкодної деформації; 

– вимірювальний інструмент. 
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Досліджувані зразки кераміко-полімерних захисних плит під час 

випробувань розташовувалися на поверхні підтримувального матеріалу 

напівциліндричної форми радіусом 400 мм та закріплювалися до короба. 

Влучання відбувалися як у окремі пластини досліджуваного зразка так і стикові 

частини. Дистанція обстрілу 10 м. Під час кожного пострілу визначалася 

швидкість кулі. Після кожного пострілу визначалася глибина позаперешкодної 

деформації – максимальна глибина вм’ятини в підтримувальному матеріалі, яка 

з’являється під час дії кулі на уражувальну поверхню. 

За результатами випробувань встановлено відсутність пробою 

досліджуваних зразків – наскрізного отвору в зразках, що утворюється кулею 

уламкам кулі (жорсткого захисного елемента), що підтверджується відсутністю 

кулі, уламка або отвору в підтримувальному матеріалі, а глибина 

позапередкодних доформацій становила менше 25 мм. Таким чином зроблено 

висновки, що досліджувані зразки з кераміко-полімерних захисних плит 

витримали балістичні випробування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ АЛМАЗНОГО 

ЗУБОХОНІНГУВАННЯ НА ВЕЛИЧИНИ ПАРАМЕТРІВ 

ШОРСТКОСТІ (Rmax і Rz) ПОВЕРХНІ ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА 

 

Рівень сучасної техніки залежить від якості виготовлення. Якість виготовлення 

включає в себе, в тому числі параметри точності і шорсткості. Так в більшості 

машин і механізмів є зубчасті передачі, від яких залежить функціонування виробу в 

цілому. Надійність і довговічність зубчастих передач багато в чому визначаються їх 

точністю і шорсткістю робочих поверхонь. Точність і шорсткість робочих поверхонь 

зубчастих передач залежить в основному від термообробки і фінішних методів їх 

обробки (зубошліфування, зубохонінгування), але з урахуванням системного 

підходу, тобто з урахуванням всіх попередніх та наступних технологічних операцій,  

та інших  етапів життєвого циклу передачі. 

З усіх зубчастих передач найбільш розповсюдженими є циліндричні 

зубчасті передачі, через те що вони є найбільш технологічні, тобто, прості у 

виготовлені, особливо якщо вони спроектовані на базі стандартного вихідного 

контуру, як наприклад за ГОСТ 13755-81. 

Виготовлення якісної зубчастої передачі дає змогу впливати на основні 

види руйнувань зубчастих вінців: поломки від перевантажень, знос, 

викришування, задири і заїдання, відколи і знос торців передач [1]. 

Тому проектування і виготовлення якісних, надійних і довговічних 

циліндричних зубчастих передач з використанням серійних верстатів, які є в 
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наявності та алмазних інструментів вітчизняного виробництва, що формують 

фінішні операції – є актуальною задачею. Рішення цієї задачі дозволить 

виготовляти якісні вітчизняні машини і механізми. 

Так, в Інституті надтвердих матеріалів НАН України був розроблений 

новий спосіб фінішної обробки циліндричних зубчастих коліс [2]. 

Головною перевагою нового способу є те, що зубохонінгування алмазними 

дисковими хонами на хонінгувальних верстатах можна замінити на 

зубохонінгування алмазними черв’ячними хонами на фрезерних верстатах. 

Особливістю є те, що зубохонінгувальні верстати не виготовляються в Україні. 

В якості критерію оцінки нового способу досліджувались параметри 

шорсткості. Як відомо, найбільш поширеним параметром при оцінці шорсткості 

поверхні є параметр Ra, – середнє арифметичне відхилення профілю, який 

позначається на переважній більшості креслень. Однак, згідно ГОСТ 2789-73 і 

ДСТУ 2413-94 є шість основних параметрів шорсткості поверхні. Так, в тому 

числі є такі параметри шорсткості, як Rz – середня висота від основних піків до 

западин поверхні. Rmax – максимальна висота від піку до западини поверхні. 

Розглянемо ці параметри при обробці новим способом зубохонінгування. 

Для співставлення результатів обробки зубохонінгуванням до та після, 

проводили заміри шорсткості на вимірювальному комплексі з використанням 

профілометру ПМ-10. При вимірюванні шорсткості заміри проводили на одних і 

тих же зубцях до зубохонінгування та після. Для представлення результатів 

вимірювання були використанні криві розсіювання. При зубохонінгуванні 

використовували наступні режими обробки Vпр=25 мм/мин, Sрад=0,5 мм., і 

параметри алмазного черв’ячного хону АС6 80/63 модуль 2,625 мм.  

На рис. 1. представлені параметри Rmax до зубохонінгування (після 

зубофрезерування) і після. 

 
Рис. 1. Rmax за профілем після зубофрезерування (синій колір) і після 

зубохонінгування (жовтий колір).  
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На рис. 2. представлені параметри Rz до зубохонінгування (після 

зубофрезерування) і після. 

 
Рис. 2. Rz за профілем після зубофрезерування (синій колір) і після 

зубохонінгування (жовтий колір).  

 

Як видно з наведених результатів шорсткість по параметрам Rmax, Rz 

поліпшується в середньому в 1,5 рази. Параметри Rmax і Rz використовують для 

контролю відхилень чистоти обробленої поверхні. Значна різниця між 

величинами Rmax і Rz свідчить про дефект поверхні на в цілому однорідній 

поверхні, а якщо величини подібні, то це свідчить про однорідну чистоту 

поверхні [3]. 

Висновок: як і в попередніх дослідженнях показано перспективність нового 

способу формоутворення, який крім зменшення параметрів шорсткості дає в 

цілому однорідну поверхню. 
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЗОРУ ВІД ДІЇ ЛАЗЕРНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

Дія лазерного випромінювання на організм людини має складний характер i 

обумовлена як безпосередньою дією лазерного випромінювання на тканину, так i 

вторинними явищами, обумовленими змінами в організмі внаслідок опромінення [1].  

Шкідлива дія лазерного променю залежить від потужності, довжини хвилі 

випромінювання, тривалості імпульсу, частоти повторень імпульсів, часу 

взаємодії, біологічних та фізико-хімічних особливостей тканин та органів, що 

піддаються опроміненню [2]. 

Особливо чутливими до дії лазерного випромінювання є очі людини. При 

цьому, найбільш сильний вплив виявляється на сітківку, а найбільш небезпечним 

діапазоном виявляється видима область (діапазон довжин хвиль від 0,38 до 0,7 мкм) і 

область ближнього інфрачервоного (далі – ІЧ) випромінювання (діапазон довжин 

хвиль від 0,7 до 1,4 мкм). Залежно від кількості поглиненої енергії, можливий 

тепловий опік, ураження акустичною хвилею або фотохімічні зміни. 

Питання захисту зору від дії лазерного випромінювання є дуже актуальним 

не тільки на виробництві, а й, особливо, для військових, під час використання 

ними оптичних приладів прицілювання або спостереження. Це пов’язано із дедалі 

частішими випадками осліплення українських військових, які перебувають у зоні 

проведення Операції Об’єднаних сил, завдяки використанню потужних лазерних 

приладів розвідки та протидії оптичним пристроям, хоча ті, що призводять до 

необоротного осліплення людини підпадають під заборону [3]. 

Вирішення проблематики захисту зору від дії лазерного випромінювання 

частково реалізовується завдяки використанню захисних окулярів з лінзами зі 

спеціальним покриттям. 

При цьому, такі окуляри забезпечують захист тільки від певних довжин 

хвиль окремих лазерів. Наприклад, якісні окуляри можуть відсікати довжину 
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хвиль190-540 (ультрафіолетова область та частина видимого діапазону) та 800-

1700 нм (ближня ІЧ-область та частина середнього ІЧ-діапазону), з оптичною 

щільністю O.D1[4]: 6+. 

Більшість таких окулярів використовуються в косметології та медицині. 

Для співробітників правоохоронних органів, військової поліції і пілотів 

різних країн світу використовуються окуляри із захисними балістичними лінзами 

з новою інноваційною технологією LazrBloc, які забезпечують надійний захист 

очей як від можливих механічних пошкоджень, так і від дії ультрафіолетового 

(UV-A, UV-B, UV-C) та лазерного випромінювання [5].   

Вивчена інформація щодо тактико-технічних характеристик захисних 

окулярів, дає змогу зробити висновок, що вони достатньо дієві для реалізації 

окремих функціональних завдань, особливо в медичній галузі, проте такі окуляри 

не зручні при одночасному використанні із оптичними приладами спостереження 

та прицілювання. Крім того, такі окуляри не можуть відсікати одночасно широкий 

діапазон довжин хвиль лазерного випромінювання та нівелювати  відблиск, який 

утворюється завдяки зворотного відбиття будь-яких променів електромагнітного 

діапазону від лінз (систем лінз) оптичних приладів військового призначення. 

Останнє завдання – усунення відблисків від оптичних приладів достатньо 

ефективно вирішується за допомогою такого механічного засобу звуження кута 

відблиску як світлозхисні бленди (або насадки антивідблиску), конструкція яких 

дає змогу розсіювати промені, які проходять через оптичну систему, а також  їх 

подальше відбиття від складових оптичної системи, наприклад об’єктива прицілу, 

бічних (паразитних) променів, що забезпечує маскування місця розташування 

стрілка і дуже чітке зображення об’єктів прицілювання, навіть, при яскравому 

сонячному світлі [6]. 

Що ж стосується вирішення завдання у комплексі, то на теперішній час 

найбільш ефективними засобами захисту зору від дії лазерного випромінювання, 

а також зниження ефективності виявлення оптичних приладів за їх відблиском, 

утвореним під час відбиття лазерного випромінювання від їх оптичних систем, є 

антилазерні оптичні насадки зі спеціальними фільтрами. Завдяки таким насадкам 

з фільтрами відбувається суттєве послаблення (до 5-6 порядків) потужності 

лазерного випромінювання [7]. 

                                                
1 Оптична щільність – міра непрозорості шару речовини товщиною l для світловихпроменів; 

характеризує ослаблення оптичного випромінювання в шарах різноманітних речовин 

(барвниках, світлофільтрах, розчинах, газах і т. ін.). Обчислюється як десятковий логарифм 

відношення потоку випромінювання падаючого на об'єкт, до потоку випромінювання,що 

пройшло через нього (що відбився від нього), тобто це є логарифм від величини, зворотної до 

коефіцієнта пропускання (відбиття). Наприклад, О.D = 4 означає, що світло було послаблено у 

104 = 10 000 разів, тобто для людини це повністю чорний об'єкт, а О.D = 0 означає, що світло 

пройшло (відбилося) повністю. Чим вищий  О.D, тим вищий ступінь захисту від лазерного 

випромінювання. 
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Оптичним фільтром прийнято називати пристрій, що служить для зміни 

спектрального складу або ослаблення потоку випромінювання, що проходить через 

нього. Фільтри, що змінюють спектр випромінювання, називаються спектральними, 

а фільтри, що ослабляють потік без помітної зміни його спектру – нейтральними.  

Фільтр є найважливішим засобом спектральної селекції, що дає змогу 

відсікати (нівелювати) задане випромінювання на тлі інших випромінювань. 

Зменшення випромінювання у фільтрі відбувається або за рахунок його 

здатності відбиття або внаслідок поглинання ним випромінювання заданої довжини 

хвилі. У відбиваючих системах використовуються різні види інтерференційних 

покриттів із шарів, що чергуються, з високим і низьким показниками заломлення – 

це діелектричні дзеркала, поляризатори, світлорозділювачі, смугові, відрізаючі 

фільтри. Основними вимогами до таких покриттів є гарне відображення в 

спектральній області лазерного випромінювання, якісне пропускання в інших 

ділянках видимої частини спектра і максимально можливе збереження кольору. 

Поглинання здійснюється в кольорових світлофільтрах шляхом введення в 

матеріали домішок, барвників, пігментів, напівпровідникових елементів [8]. 

Основною характеристикою оптичного фільтра є його спектральна 

характеристика – залежність коефіцієнта пропускання від довжини хвилі 

випромінювання, що проходить через фільтр [9, 10]. 

На теперішній час на озброєнні різних країн стоїть велика номенклатура 

лазерів, що працюють на різних діапазонах довжин хвиль та мають різну потужність. 

Крім того, технічні рішення окремих лазерів дають змогу варіювати 

потужністю їх променевого потоку, змінювати напрямок його розповсюдження та 

робочу довжину хвилі в широкому діапазоні тощо [11].  

Саме це і є найактуальнішою проблематикою, так як існуючі антилазерні 

насадки забезпечують захист (поглинання, блокування, розсіювання тощо) від 

лазерів з певними тактико-технічними характеристиками і не можуть виконувати 

універсальні завдання, зокрема  знешкоджувати дію лазерного випромінювання на 

широкому діапазоні довжин хвиль. Тому одним із важливих завдань у рамках 

створення найбільш ефективного захисту від лазерного випромінювання очей 

військових під час користування ними оптичними приладами прицілювання та 

спостереження є розширення діапазону спектральної області, яка відрізається 

(нівелюється) світлофільтром під час дії лазерного випромінювання. 

На теперішній час існує кілька напрямів вирішення цього завдання. Так, 

особлива увага спрямована на створення нових оптичних матеріалів та покриттів 

(у тому числі керамічних), які забезпечуватимуть найвищі рівні як поглинання, 

блокування або розсіювання лазерного випромінювання, так і термостійкості та інших 

захисних механізмів. Крім того, перспективним є напрям створення 

багатоспектральних інтерференційних світлофільтрів, які містять інтерференційні 

покриття з кількох шарів композицій різних елементів з високим і низьким 

показниками заломлення, що чергуються. Також, ефективним способом розширення 
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діапазону дії світлофільтра є створення керованої поляризації окремих його складових 

(наприклад, спрямованого електричного поля всередині кристала кварцу) [12].  

При цьому, всі висвітлені рішення розширення діапазону спектральної області, 

яка відрізається (нівелюється) світлофільтром під час дії лазерного випромінювання, 

повинні забезпечувати максимальне відношення сигнал-перешкода, тобто якісне 

пропускання в інших ділянках видимої частини спектра і максимально можливе 

збереження кольору. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПОЛІМЕРНИХ ПАКУВАНЬ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні передбачають складні та громіздкі 

перетворення в багатьох сферах та на всіх рівнях суспільно-виробничої системи. 

В таких умовах гостро постає проблема  накопичення  полімерних відходів, 

актуальність вирішення якої полягає в їх негативному впливі на довкілля.  

Дослідженнями проблемних питань в сфері утилізації та життєвого циклу 

полімерних відходів є праці вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких  

Н. Хрущ [1], І. Сирохман [2], Т. Сірик [3], А. Вакуліч [4], Т. Денисенко [5] та 

багатьох інших. Не зменшуючи наукову та практичну значимість набутих 

розробок, є необхідність у подальших дослідженнях в цьому напрямку. 

Сьогодні, згідно з [6], галузь виробництва полімерів і полімерної продукції є 

однією з найбільш динамічно розвиваючих, а кількість галузей споживання 

полімерних матеріалів охоплює практично всі сфери промислового виробництва.  

Вимога для більшості європейських країн – використання екологічно-

безпечних матеріалів для упакування харчової продукції. Відсутність шляхів 

утилізації цих матеріалів та забруднення навколишнього середовища виступає 

основною мотивацією відмови від поліетиленових пакувальних матеріалів. Багато 

країн в світі вводять обмеження на використання поліетиленових пакувальних 

матеріалів у вигляді заборони виробництва та використання тонких 

поліетиленових матеріалів, введення податків для харчових мереж, які 

використовують поліетиленові пакувальні матеріали, введення заборони на 

використання поліетиленових пакетів,  звільнення від податку на утилізацію 

відходів постачальників товарів у біоупаковці, введення податку на поліетиленові 

пакувальні матеріали, при цьому товари у біоупаковці від такого податку 

звільнені, згідно з [3; 4].  

Тобто в світі на рівні державного управління проблема безпечності 

утилізації існуючих полімерних пакувань вирішується як економічними, так і 

соціальними важелями.  

Питання безпечності утилізації полімерних пакувань можливе до 

розв’язання за допомогою удосконалення життєвого циклу полімерних пакувань.  

Одним з таких є широко відомий виробничий процес переробки полімерного 

матеріалу, спеціальною технологією, за допомогою якої відбувається реінкарнація 
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полімерного матеріалу, більш того, під час технологічного процесу відбуваються 

процеси з відділенням теплової та електроенергії, її отримують та продають, 

згідно з [6].  

Збереження природніх ресурсів та раціональне споживання наявних 

ресурсів – це найважливіший пріоритет життєдіяльності  сучасного 

євроінтеграційного суспільства. Реалізація цих принципів частково можлива через 

удосконалення технологій підвищення безпечності використання полімерних 

пакувань.  
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СИСТЕМА ПРОСТЕЖУВАНОСТІ – ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ 

ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ  

 

Усі піротехнічні вироби, які знаходяться в обігу на території України, 

повинні відповідати вимогам законодавства про їх безпечність [1]. 

Піротехнічні вироби, що реалізуються суб’єктами господарювання, 

підлягають оцінці відповідності, тобто повинні мати реєстраційні номери, 

присвоєні органом з оцінки відповідності, що здійснює оцінку відповідності, 

згідно з процедурами, зазначеними в технічному регламенті [3, 4]. 

Простежуваність – можливість ідентифікувати оператора ринку, час, місце, 

предмет та інші умови поставки (продажу або передачі), достатні для 

встановлення походження піротехнічних виробів.  

Вимоги до простежуваності уможливлюють простеження історії продукту 

та сприяють ринковому нагляду. Вони дають можливість органам ринкового 

нагляду знаходити відповідальних суб’єктів господарювання й отримувати докази 

відповідності продукту вимогам.  

Вимоги до простежуваності включають маркування продукту та визначення 

суб’єктів господарювання в ланцюзі розповсюдження [4].  

З точки зору регулятора, простежуваність є важливою тому, що вона дає 

можливість забезпечити ефективне дотримання вимог шляхом здійснення 

ринкового нагляду через застосування коригувальних заходів, у тому числі 

вилучення та відкликання. Вона уможливлює простеження руху небезпечних або 

невідповідних продуктів у ланцюзі розповсюдження та визначення ролі й 

обов’язків суб’єкта господарювання в цьому ланцюзі.  
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Виробники й постачальники зобов′язані для того, щоб полегшити 

простежуваність піротехнічних виробів, крім основної інформації щодо 

маркування, повинні нанести на них реєстраційний номер, присвоєний 

визначеним органом з оцінки відповідності, що здійснює оцінку відповідності 

згідно з процедурою оцінки відповідності за модулем В [4]. 

Реєстраційний номер для відстеження продукції має бути наведено в 

форматі: UA.TR.ХХХ-ZZZZ….., де UA.TR.ХХХХ – ідентифікаційний номер 

призначеного органу, що видав сертифікат експертизи типу; YY– скорочене 

позначення класу феєрверка (F1, F2 або F3 для класів 1, 2 або 3 відповідно); ZZZZ 

– поточний номер, який використовує уповноважений орган. Зразок маркування із 

зазначенням реєстраційного номеру наведено на рис.1 і 2. 

Зазначення на продуктах найменування та адреси виробника, а на 

імпортованих продуктах – також найменування та адреси імпортера, є основною 

вимогою простежуваності. За необхідності, це дає можливість органам ринкового 

нагляду швидко контактувати із суб’єктом господарювання, відповідальним за 

введення небезпечного продукту або продукту, що не відповідає вимогам, в обіг 

на території України.  

Для реалізації продуктів установлюють поточні практики простежуваності, 

вимагаючи нанесення спеціальних етикеток простежуваності. Вимоги технічного 

регламенту піротехнічних виробів відображені в національних стандартах 

України, що є добровільно-доказовою базою, зобов’язують виробників зазначати 

на продукті або, якщо це неможливо, на його пакуванні, або в документі, що 

супроводжує продукт, такі елементи:  

– своє найменування, зареєстроване комерційне; 

– найменування або зареєстровану торговельну марку (Торговельна марка – 

це розпізнавальний знак або позначка, які використовують фізична особа, 

комерційна організація або інша юридична особа для позначення того, що 

продукти або послуги для споживачів з цією торговельною маркою, походять з 

унікального джерела, а також для відрізнення відповідних продуктів чи послуг від 

продуктів чи послуг інших осіб. [4];  

– імпортерів зазначати на продукті або, якщо це неможливо, на його 

пакуванні, або в документі, що супроводжує продукт, такі три елементи: свої 

найменування, зареєстроване комерційне найменування або зареєстровану 

торговельну марку і адресу, за якою до них можна звертатися;  

– виробників забезпечувати зазначення на їхніх продуктах типу піротехнічного 

виробу, класу небезпеки та іншої обов’язкової інформації згідно [4].  

Якщо на феєрверку не повністю наведено інформацію відповідно до 

інформації щодо безпеки, або якщо споживча тара слугує захистом для 

ініціювального запального ґніту, у таких випадках феєрверки мають продавати 

лише в споживчій тарі, на яку має бути нанесено попередження: «Дозволено для 

продажу тільки в упакованому вигляді». Якщо захистом для ініціювального 
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запального ґніту слугує комплектне пакування, на ньому в такому випадку теж 

має бути нанесено попередження: «Дозволено для продажу тільки в упакованому 

вигляді» [4].  

Це попередження має буди поруч з назвою типу або позначенням класу 

феєрверку.  

Виробник повинен дотримуватись цієї вимоги. Це положення означає, що у 

випадку продуктів, які реалізуються без пакування або без будь-яких супровідних 

документів, найменування та адреса виробника повинні бути зазначені на самому 

продукті [4].  

Тож система простежуваності і постійно діючі процедури, засновані на 

принципах оцінювання відповідності, дозволяють чітко визначити винного, якщо 

трапився прикрий випадок появи на ринку небезпечного феєрверку. 

Така система дає можливість надати належну інформацію державному 

органу контролю піротехнічних виробів у якнайстисліші терміни. 

Простежуваність є ефективним засобом захисту споживача, який у випадку 

інциденту з піротехнічним виробом, дає можливість розповсюджувачу визначити, 

куди було направлено небезпечну продукцію і звідки було отримано джерело 

загрози, тобто простежити весь шлях небезпечної продукції [2]. 

Тому інформаційне забезпечення та надання інформації є важливим кроком 

до впровадження технічного регулювання у сфері оцінки відповідності 

піротехнічних виробів. 
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ВИДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РЕЧОВОГО 

МАЙНА НА ЕТАПАХ ЙОГО СТВОРЕННЯ 

 

З початком бойових дій на Сході України з’явилась гостра необхідність у 

нових та власних розробках бойового екіпірування, яке, враховуючи подальшу 

інтеграцію України до НАТО, має відповідати стандартам блоку. Воєнні дії на 

Сході країни також призвели до великої кількості державних замовлень на 

пошиття одягу і взуття для військових. Тому однією з головних задач на сьогодні є 

постачання якісних сучасних бойових комплектів.  

Військова форма одягу (речове майно) – це комплект предметів одягу, а в 

окремих випадках і спорядження, встановлений спеціальними наказами, наказами і 

правилами, обов’язковий для носіння усіма військовослужбовцями Збройних Сил 

України. Військова форма одягу вводиться у військах з метою кращої їх організації, 

підвищення військової дисципліни і порядку, відмінності військовослужбовців за 

родом військ (зброї), за службовим станом і військовим званням. 

Відповідно до військово-облікової спеціальності та умов експлуатації речове 

майно має забезпечувати максимальний комфорт у процесі професійної, 

оперативно-службової та навчальної підготовки військовослужбовця. Розглядаючи 

питання найважливіших вимог до військової форми одягу, необхідно здійснити 

комплексний підхід до оцінювання основних показників якості, спланувати та 

застосувати експертне оцінювання, яке забезпечить відповідність речового майна 

необхідним  показникам.  

Експертиза якості швейних виробів та матеріалів, з яких вони виготовлені, 

проводиться з метою установлення їх відповідності певним вимогам. Ступінь 

відповідності вимогам визначається на основі аналізу значень показників якості, 

отриманих у процесі експертизи. 

Перевірка відповідності об’єкта встановленим технічним вимогам 

називається технічним контролем. Під поняттям об’єкта технічного контролю 

розуміється продукція, процеси її створення, застосування, транспортування, 

технічне обслуговування, а також відповідна технічна документація. У швейній 

галузі технічний контроль спрямований на забезпечення моніторингу якості 

(контроль за параметрами, які мають залишатися в заданих межах) і являє собою 

сукупність контрольних операцій, які виконуються на всіх стадіях виробництва – 

від контролю якості матеріалів, які надійшли на підприємство, до випуску готової 
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продукції. Головним завданням технічного контролю є запобігання випуску 

виробів, які не відповідають вимогам нормативної та технічної документації, 

затвердженим зразкам-еталонам, умовам поставок, договору, а також зміцнення 

технологічної дисципліни та проведення корегуючих дій, спрямованих на 

підвищення рівня якості продукції. 

Невідповідність продукції встановленому зразкові називається дефектом. 

Термін «дефект» також визначається як невиконання вимоги, пов’язаної з 

передбаченим або установленим використанням.  

Зразки речового майна, що рекомендуються до затвердження в якості 

зразків-еталонів, проходять контроль якості. Для цього застосовується 

інструментальна та експертна оцінка. Об’єктами оцінки є зовнішній вигляд 

швейного виробу, посадка його на фігурі та якість обробки. Крім того, 

перевіряється відповідність вимогам нормативної документації на такий вид 

виробу. Затверджений зразок стає еталоном, порівнянне з яким оцінюється якість 

виготовлення відповідних виробів. 

За ступенем впливу на якість виготовлення швейного виробу дефекти 

розподіляються на:  

– критичні, у разі наявності яких використання продукції неприпустиме, а їх 

усунення технічно неможливе або економічно невигідне; 

– незначні, які не суттєво впливають на використання продукції та її 

довговічність;  

– усувні, усунення яких технічно можливе та економічно доцільне.  

Дефекти, що виникають в процесі виготовлення виробів, обґрунтовані 

різними чинниками. При контролі якості виготовлення їх поділяють на такі групи:  

– дефекти конструкції (конструктивні дефекти); 

– дефекти обробки (технологічні дефекти); 

– текстильні дефекти (вади). 

До стандартизованих видів дефектів обробки віднесені також:  

– невідповідність напрямку ворсу, малюнка на деталях виробу;  

– різний відтінок матеріалів у деталях виробу;  

– відхилення рукавів вперед або назад;  

–·розходження пілочок;  

–·відхилення в розподілі посадки деталі або вузла швейного виробу тощо.  

Текстильні дефекти – це видимі небажані зміни зовнішнього вигляду 

текстильного  полотна. Їх називають дефектами зовнішнього вигляду. Вони 

зумовлені технологією виготовлення, фарбування та оброблення текстильного 

полотна, з якого виготовляється швейний виріб. Дефекти зовнішнього вигляду 

поділяються на:  

– місцеві, розміщені на обмеженій ділянці текстильного полотна;  

– поширені, наявні по всій довжині куска текстильного полотна або його 

значної частини. 
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Система контролю на стадії пошивного виробництва передбачає 

зосередження різних видів контролю саме у процесі виробництва з метою 

своєчасного реагування на виникнення дефектів та запобігання їх наявності вже у 

готовій продукції. Для цього використовуються: 

– вхідний контроль якості крою; 

– міжопераційний контроль напівфабрикатів;  

– самоконтроль та взаємоконтроль;  

– періодична перевірка якості виконання операцій, що здійснюється 

майстрами, технологами. 

Готові швейні вироби приймають партіями. Партія складається з сукупності 

одиниць продукції з однією назвою та однаковим позначенням, виготовлених в 

однакових умовах і протягом визначеного проміжку часу. Під час приймання 

виробів застосовують такі види технічного неруйнівного контролю: суцільний, 

вибірковий та вимірювальний. 

Головна мета вибіркового контролю – впевнитися, що виробник постачає 

партію продукції з якістю, яка не гірша за спільно узгоджений рівень, тобто 

споживач отримує партію продукції прийнятної якості. Також слід зазначити 

економічну доцільність вибіркового контролю, адже вартість виробу відзеркалює 

як вартість виготовляння, так і вартість контролю. 

При вибірковому (статистичному) приймальному контролі можуть бути 

застосовані два методи: 

– контроль за кількісною ознакою, що ґрунтується на вимірюванні 

характеристик одиниці продукції таким чином, щоб була наявна інформація не 

тільки про те, що, наприклад, розміри швейного виробу не виходять за межі 

допусків, а й про фактичне значення цих розмірів. При цьому визначаються 

статистичні характеристики розподілу вимірюваного параметру у вибірці (середнє 

значення та середнє квадратичне відхилення) і за отриманими значеннями 

оцінюється вся партія виробів; 

– контроль за альтернативною ознакою, який передбачає перевіряння 

одиниці продукції або її характеристик та класифікацію одиниць продукції на 

відповідні і невідповідні. Рішення приймають після підрахунку кількості 

невідповідностей або невідповідних одиниць у випадковій вибірці. Отже, за 

показник якості приймається число дефектних одиниць продукції у вибірці або 

число дефектів, що приходиться на задане число одиниць продукції. 

Приймальним рівнем дефектності називається максимальний рівень 

дефектності (для одиничних партій) або середній рівень дефектності (для 

послідовності партій), який для цілей приймання продукції розглядається як 

задовільний. Приймальному рівню дефектності для такого плану контролю 

відповідає висока імовірність приймання. 

Бракувальний рівень дефектності визначається як мінімальний рівень 

дефектності в одиничній партії, який для цілей приймання продукції розглядається 



 531 

як незадовільний. Цьому рівню дефектності відповідає висока імовірність 

забракування. Для контролю послідовності партій бракувальний рівень 

дефектності не установлюється. 

Рішення про якість партії приймається за такими правилами:  

– партія продукції приймається, якщо кількість дефектних одиниць (які 

підлягають виправленню або заміні) продукції у вибірці менше або дорівнює 

приймальному числу;  

– проводиться суцільний контроль усіх виробів у партії з виправленням 

підприємством-виробником відмічених дефектів або з заміною дефектних одиниць 

на придатні у разі, коли виправлення неможливе, а кількість дефектних одиниць у 

вибірці більше чи дорівнює бракувальному числу [5]. 

До одного з методів контролю якості належать лабораторні випробування, 

які використовуються для визначення характеристик механічних, фізичних, 

хімічних та інших властивостей швейних виробів і матеріалів для їх виготовлення. 

У деяких випадках з метою достовірного прогнозування властивостей предметів 

речового майна під час експлуатації проводять дослідне носіння виробу за 

умовами, що ідентичні експлуатаційним. Лабораторні випробування проводять у 

незалежній лабораторії, атестованій на технічну компетентність. За 

середньоарифметичними результатами випробувань елементарних проб за кожним 

показником якості визначають відповідність матеріалу встановленим нормативам. 

Отже, якість військової форми формується на всіх стадіях її створення. Тому 

отримання предметів речового майна, які повністю відповідали б вимогам чинних 

нормативних документів, вимагає об’єктивного оцінювання і контролю 

показників якості.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

Актуальною проблемою для Карпат, як регіону, що поєднує багате історичне 

минуле та різноманітність ресурсно-кліматичних умов і, відповідно, розвиваючого 

курортно-туристичну діяльність за різними напрямами, виходить на перший план 

охорона навколишнього середовища.  

Проблеми складування та утилізації комунальних відходів, в тому числі, 

твердих побутових, в останні роки займає одне з центральних місць серед усього 

комплексу питань, пов’язаних із забезпеченням екологічної стійкості в регіоні Карпат. 

У числі ризиків, які слід враховувати при розробці та реалізації проектів 

розвитку регіону, необхідно звернути увагу на значну диференціацію в рівні і якості 

життя населення в різних адміністративно-територіальних одиницях, зросту 

екологічного навантаження на природні комплекси, викликану суперечностями між 

енергетично залежними промисловими комплексами і рекреаційними, санаторно-

курортними зонами, зміною техногенного та антропогенного навантаження на 

навколишнє природне середовище. 

Особливості соціально-економічної системи регіону полягають в наступному: 

- Карпати мають природно-обумовлене зонування на північний, центральний, 

східний, західний райони; 

- недостатня забезпеченість власними енергетичними ресурсами 

(в технологічному аспекті), обумовлена природно-кліматичними та геологічними 

чинниками; 

- розподіл щільності населення, який історично і економічно склався, 

виражається  переважною концентрацією жителів у передгірській частині, в той час як 

інші райони мають найменшу щільність населення; 

- значні коливання чисельності населення в курортно-рекреаційних зонах, 

пов’язані з санаторно-курортною та рекреаційною діяльністю, що носять виражений 

сезонний характер; 

- наявність промислових зон з концентрацією екологічно небезпечних 

виробництв; 

- відсутність регіональної системи переробки відходів соціально-економічної 

системи; 
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- часткова ізольованість системи регіону, викликана утрудненим транспортним 

сполученням; 

- недостатня інтеграція соціально-економічної системи Карпат в економічний 

простір України. 

Перераховані вище причини дозволяють вказувати на необхідність розробки та 

впровадження сучасної інформаційної системи моніторингу та управління 

екологічним навантаженням на регіональний природно-кліматичний комплекс з 

урахуванням районування. 

Рішення проблеми забезпечення екологічної безпеки туристичного регіону є 

важливим і актуальним науково-технічним напрямом сталого розвитку гірської 

частини України. Однак на сьогодні не існує таких інформаційних технологій, які 

сприяють  підтримці прийняття проектних і управлінських рішень на основі 

прикладних автоматизованих інформаційних систем (АІС) в області розміщення та 

утилізації твердих комунальних (побутових) відходів. 

На основі аналізу літературних джерел, присвячених математичним методам 

вирішення завдань і застосування інформаційних технологій і систем у галузі екології, 

можна відзначити, що необхідно вирішувати сукупність проблем на регіональному 

(обласному та районному) і локальному (в масштабі підприємства) рівнях. 

Слід зазначити, що тверді комунальні (побутові) відходи – відходи, що входять 

до складу відходів споживання і утворюються в житлових будинках в результаті 

споживання товарів (продукції) громадянами, товари (продукція), використані в 

зазначених будинках з метою задоволення особистих потреб, що втратили споживчі 

властивості. 

Тверді побутові (комунальні) відходи формуються в результаті побутової 

діяльності людини, тому існують норми накопичення відходів в розрахунку на одну 

людину. Особливістю курортного регіону є те, що чисельність населення відчуває 

суттєві коливання сезонного характеру, зумовлені особливостями надання 

туристичних та рекреаційних послуг. Відповідно до особливостей природно-

кліматичних і географічних умов виділяються регіональні сегменти. Ці регіони мають 

істотні відмінності в природно-кліматичних характеристиках, за чисельністю 

населення, структури міське-сільське населення. 

Північно-західний сектор Карпат має найменшу щільність населення та 

найнижчу чисельність жителів міст, а південний сектор Карпат, навпаки, найбільш 

щільно заселений. У регіоні Карпатах понад 60% населення проживає в містах і 

селищах міського типу. 

Для Карпатського регіону характерними є економічні, соціальні та екологічні 

особливості. Найбільший тиск на навколишнє природне середовище в регіоні 

спричиняють: автотранспортна і залізнична галузі; сільськогосподарське 

виробництво; потужні джерела електромагнітних полів; нехтування наукового 

обґрунтування вирубки лісів, що супроводжується виникненням низки проблем 

(ерозія, руйнування родючості шару ґрунту) [1, с. 140].  
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Ситуація ускладнюється сезонними значними коливаннями чисельності 

населення в зв’язку з припливом в Карпати відпочиваючих і туристів. Щорічно 

потоки туристів розподіляються по обласних регіональних сегментах неоднорідно. 

Найбільша частка відпочиваючих припадає на південний сегмент Карпат. Цей 

показник зростає на протязі трьох останніх років, а найменш привабливий північно-

західний район Карпат, але саме ці регіони характеризуються відповідною 

максимальною та мінімальною щільністю населення. 

Південні райони Карпат, відчуваючи максимальні коливання чисельності 

населення, будуть накопичувати найбільшу кількість відходів, але саме ця частина з 

фізико-географічної точки зору, найбільш складна для організації збору, вивезення та 

переробки відходів.  

Порівняльний аналіз результатів за 2017 і 2018 роки показав, що виявлена 

тенденція зберігається і в наступні роки. Отже, відчуваючи максимальні коливання 

чисельності населення, також буде накопичуватись більша кількість відходів. 

Особливості рельєфу місцевості суттєво ускладнює збір і транспортування 

відходів до місця переробки, особливості тектоніки і структури грантів підвищують 

ризики техногенної катастрофи, що неприйнятно в унікальній природно-кліматичній 

зоні, де відбувається ефективне санаторно-курортне лікування хворих. В умовах 

розвитку цифрової економіки стає можливим управління збором і транспортуванням 

відходів з використанням хмарних технологій, що може бути здійснено з єдиного 

центру управління. 

Будівництво мережі сміттєспалювальних заводів економічно невигідно, так як 

коливання утворення відходів складають 200 і більше відсотків в сезон. Тому більш 

прийнятно впровадити систему сортування сміття по фракціях з подальшою 

переробкою на підприємстві з утилізації відходів, яке доцільніше розмістити в 

найменш заселеній північно-східній частині, характер якої сприяє економічному 

транспортуванню відходів. Зазначене повинно найти відображення у Державній 

програмі розвитку регіону українських Карпат [2]. 

При розробці комплексу заходів з управління поводження з відходами 

необхідно брати до уваги динаміку цих коливань в цілому по регіону Карпат і по 

адміністративно-територіальних утвореннях. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ СОБАКОЮ ЯК 

ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КІНОЛОГІЧНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 статті 42 Закону України «Про 

Національну поліцію» [1, ст. 42] та пункту 1 розділу 4 Інструкції з організації 

діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України, затвердженої 

наказом МВС України від 01.11.2016 № 1145 (далі – Інструкція), у підрозділах 

поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності, а 

також з метою вирішення інших оперативно-службових завдань, покладених на 

поліцію, використовуються (застосовуються) спеціально підготовлені службові 

собаки [2], зокрема: 

1) розшукові – для розшуку за запаховими слідами осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення, для проведення вибірки людини та речі, пошуку 

речових доказів і стріляних гільз, затримання особи, що втікає, чи групи осіб; 

2) патрульно-розшукові – для патрулювання, використання під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, пошуку 

правопорушника по «гарячому» запаховому сліду, затримання втікаючої особи чи 

групи осіб, припинення нападу на кінолога чи інших осіб; 

3) спеціальні – для пошуку та виявлення вибухових речовин, вибухових 

пристроїв, вогнепальної зброї і набоїв, наркотичних засобів, закопаних (захованих) 

трупів; 

4) конвойні – для припинення втечі й затримання осіб, які втекли з-під варти; 

5) вартові – для охорони спеціальних установ і об’єктів поліції та об’єктів, що 

охороняються поліцією охорони [2]. 

З огляду на викладене вище слід зазначити, що однією із основних 

забезпечуючих складових формування, підтримання і розвитку відповідних за 

напрямом роботи знань, вмінь і навиків службового собаки безперечно є первинне та 

подальше спеціальне навчання. Не менш важливим є проведення подальших 

тренувань зі службовим собакою для підтримання на належному рівні та 

закріплення набутих умінь. Водночас результативність як системна категорія 

практичного використання (застосування) службових собак спеціалістом-кінологом 

є у причинно-наслідковому зв’язку не лише з процесами навчання й тренування. 

Процес досягнення позитивного результату використання (застосування) службових 
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собак у територіальних кінологічних підрозділах Національної поліції України, на 

наш погляд, нерідко пов’язаний також із сучасними досягненнями науки і техніки, 

зокрема науково-технічної діяльності. 

Так, відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу 2 Інструкції однією з 

ключових функцій кінологічних підрозділів є, зокрема: організація та безпосередня 

участь у науково-дослідній роботі з проблем кінології і технічного оснащення 

кінологічних підрозділів, а також упровадження досягнень науки та техніки в їхню 

діяльність [2]. У зв’язку з цим, протягом тривалого часу кінологічні підрозділи 

Національної поліції України співпрацюють з фахівцями Державного науково-

дослідного інституту МВС України у напрямі створення нових зразків науково-

технічних розробок, їх апробації, удосконалення, а також супроводження їх 

подальшого впровадження в практику виконання повсякденних службових завдань 

кінологами. Така кооперація науковців та практиків, на наш погляд, нерідко 

дозволяє не тільки одержувати результат, який технічно сприяє забезпеченню 

практичного виконання функціональних обов’язків тандему кінолога зі службовим 

собакою за тим чи іншим напрямом підготовки, а й, що особливо важливо, 

розширити можливості використання службових собак. 

Одним із таких технічних засобів є система дистанційного управління 

собакою, розроблення і виготовлення експериментального зразку якої здійснено 

фахівцями ДНДІ МВС України. До її складу входять такі компоненти, зокрема: 

1. Портативна відеокамера з передавачем відео- та аудіоінформації по каналу 

Wi-Fi. 

2. Зарядний пристрій до відеокамери, кабель передачі даних, інші необхідні 

аксесуари. 

3. Ретранслятор сигналу Wi-Fi. 

4. Зарядний пристрій до ретранслятора, інші необхідні аксесуари. 

5. Приймальний пристрій сигналу Wi-Fi. 

6. Зарядний пристрій до приймального пристрою, інші необхідні аксесуари. 

7. Пристрій відображення відеоінформації та відтворення аудіо (персональний 

комп’ютер типу «планшет» на платформі Android з діагоналлю екрана не менше 10”). 

8. Зарядний пристрій до пристрою відображення інформації, кабель передачі 

даних, інші необхідні аксесуари. 

9. Програмне забезпечення для роботи Системи на CD/DVD або Flash носії. 

10. Жилет розвантажувальний для службових собак. 

11. Наголовник для службових собак. 

12. Підсумок для ретранслятора сигналу Wi-Fi. 

13. Підсумок загального призначення. 

14. Сумка для персонального комп’ютера типу «планшет». 

15. Підсумок для приймального пристрою сигналу Wi-Fi [3]. 

З огляду на сукупність викладених вище компонентів системи дистанційного 

управління собакою можна переконатись, що передусім її використання спрямоване 
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на убезпечення кінолога. Це стосується тих практичних ситуацій, коли під час 

безпосереднього «контактного» керування службовим собакою можуть виникнути 

обставини, які загрожують життю і здоров’ю працівника поліції. Саме тому, 

наприклад, цю систему доцільно використовувати під час затримання злочинців, які 

перебувають у приміщенні (засідці), обстеження місцевості службовим собакою на 

предмет пошуку вибухівки, вибухових пристроїв тощо. 

Сутність додаткових можливостей системи дистанційного керування 

службовим собакою полягає в тому, що оснащену такою системою собаку можна 

застосовувати для оперативного огляду, місцевості, територій, приміщень тощо, у 

тому числі й тих місць, які є важкодоступними для кінолога. 

Ще один напрям практичної реалізації технічних можливостей означеної вище 

системи – оперативно-рятувальна діяльність, що знаходить свій зовнішній прояв у 

обстеженні службовим собакою території житлових і промислових конструкцій, які 

через низку різних факторів були пошкоджені, частково або повністю зруйновані, на 

предмет пошуку людей і тварин, які опинилися під завалами. І хоча цей напрям не 

входить до прямих функціональних обов’язків кінологічних підрозділів 

Національної поліції України, однак за певних умов у системі органів та підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ України можуть прийматися управлінські рішення, 

спрямовані на перерозподіл сил та засобів, коли, наприклад, кінологічні потужності 

Національної поліції України, будуть використані для підсилення функціонування 

кінологічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що 

впровадження системи дистанційного управління службовим собакою у практичну 

діяльність кінологічних підрозділів Національної поліції України дозволить не 

тільки удосконалити технічне забезпечення виконання своїх повсякденних 

обов’язків безпосередньо кінологами, використання (застосування) їхніх службових 

собак, а й розширить можливості таких підрозділів, що зі свого боку розширить їхні 

потенційні можливості у сфері боротьби зі злочинністю. 

У зв’язку з цим наразі існує нагальна потреба в апробації експериментального 

зразка системи дистанційного керування службовим собакою в територіальних 

кінологічних підрозділах Національної поліції України, отриманні й опрацюванні 

відгуків і зауважень, з метою наближення стану її технічної завершеності до рівня 

дослідного зразка. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. 

Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 40-41. Ст. 379. 

2. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів 

Національної поліції України : наказ МВС України від 01.11.2016 № 1145. 

3. Дослідження використання портативних відеопередавачів у підрозділах 

кінологічної служби, шифр «Джек» : Технічне завдання на науково-дослідну роботу. 



 538 

Stanytsina V., 

senior researcher, 

Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

candidate of technical sciences (PhD) 

 

Artemchuk V., 

senior researcher, 

Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering of NAS of Ukraine, 

candidate of technical sciences (PhD) 

 

 

PROBLEMS OF THE INTRODUCTION OF HEAT PUMPS IN THE 

HEAT SUPPLY SYSTEM OF UKRAINE 

 

The main direction of thermal energy consumption in Ukraine is heat supply, which 

is carried out in the country by developed systems of district heating (DHS) and 

decentralized heat supply. The basis of the DHS is heating boilers and CHPs, the main part 

of which was built in Soviet times. Meanwhile, scientific discoveries and new 

developments are not standing still, in European countries, heat pumps are playing an 

increasingly important role in heat supply. 

Statistics from the European Heat Pump Association (EHPA) for 2017 report more 

than 1.1 million heat pumps (HP) sold in Europe, resulting in an increase in the number of 

HP to 10.6 million units. For the third year in a row, sales grew by more than 10%. 50% of 

all consumer goods are sold in 3 countries - France, Italy, and Spain. 

In EU countries, heat pumps are a renewable energy technology. The difference 

between the useful energy produced by the heat pump and the energy used to drive the unit 

is considered to be renewable. As a result of heat pumps, 116 TWh of energy was produced 

from renewable sources, which helped reduce 29.8 Mt of carbon emissions. By using 

refrigerants and integrating renewable energy sources into heating systems with electric or 

fossil fuel boilers, heat pumps can reduce carbon emissions by 35-65% when replacing gas. 

In addition, the efficiency of heat pumps increases over time. Estimation of heat 

pump performance for various projects in Germany revealed an increase in maximum 

efficiency in new buildings from 3.4-4.2 for air-to-water heat pumps and from 5.1 to 5.4 for 

geothermal heat pumps. Replacing an electric heating system or fossil fuel boilers with a 

heat pump releases 2/3 to 3/4 of the energy used. 

Another positive point is that the heat pump industry creates jobs - in Europe for the 

production, installation, and maintenance of annual sales of heat pumps require more than 

54 thousand full-time jobs [2]. 

Meanwhile, in Ukraine, there is not even actual data on the volume of heat 

production. The estimated maximum production of heat by heat pumps from renewable 
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energy sources was in 2015 - 3.22 TWh, in 2017 - 2.88 TWh. These volumes refer to the 

extracted energy from renewable sources, which is lower than the actual production of 

useful energy by the amount of electricity consumption for the HP drive. This value is 

estimated in 2017 at 1.54 TWh with an average value of the seasonal productivity ratio of 

2.87. In the structure of heat production from RES in 2017 by type of heat pump 

installations the leading role was played by reversible air-to-air conditioners - 1362 GWh, 

TN «soil-water» - 898 GWh, TN «water-water» - 540 GWh, TN «air-water» - 61 GWh, 

TN «air-air» - 22 GWh. The share of HV heat production in 2016 amounted to 2.7% of the 

volume of heat supply from centralized sources. Estimates of the National Association of 

Ukraine for heat pumps on the volume of energy production from renewable sources are 

based on the recommended (typical) values of the performance of heat pump installations 

and reflect potential rather than actual values [1]. 

As the experience of European countries shows, heat pumps can provide domestic 

heating at a competitive price. They are promising for implementation in the heat supply 

systems of Ukraine. Previous studies have shown the feasibility of implementing HP in 

Ukraine only under certain conditions [3]. 

Obstacles to the widespread introduction of HP are primarily the high cost of 

equipment, the lack of high-capacity HP in the country, the operation of pumps with a 

conversion factor lower than in the EU, the lack of a separate electricity tariff for 

consumers using heat pumps for heating. 

Of particular note is the fact that the economic efficiency of HP in heating systems is 

primarily affected by the cost of equipment, and since most HP and other equipment is 

imported, fluctuations in the hryvnia exchange rate are if not the main, then one of the main 

factors hindering the widespread introduction of thermal pumps. Therefore, it is important 

to produce equipment in Ukraine, which will not only reduce the cost of heat pumps and, 

indirectly, the cost of heat, but also create new jobs, increase tax revenues, and ultimately 

develop the country’s economy and increase its energy independence. 
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